
Aan: algemene ledenvergadering van EHON 
Van: kascommissie: Margreet Schriemer, Hetty Grunefeld 

Datum: 3 oktober 2017 

Betreft: jaarrekening 2016 

Beste leden 

Vandaag hebben we met de penningmeester om tafel gezeten om de jaarrekening van het boekjaar 2016 te 
controleren, en te beoordelen of de boekhouding en jaarrekening de financiële situatie van de vereniging goed 
weergeven. 

We hebben begrepen dat er afgelopen maanden heel veel werk is verzet om de ledenadministratie op orde te 
krijgen en de herinneringen en facturen voor de boekjaren 2015 en 2016 de deur uit te krijgen. Complimenten 
daarvoor. De facturen voor de contributie van 2017 gaan dit najaar naar de leden. Daarmee is een belangrijke 
stap gezet in het op orde brengen van de administratie. 

Een stap die hierop volgt is het goed koppelen van de ledenadministratie aan de abonnementenadministratie 
van het tijdschrift "Onderzoek van Onderwijs". Die koppeling is nodig om na te gaan of het bedrag dat de 
vereniging betaalt aan de uitgever klopt. 

Het controleren van de jaarrekening over 2016 bleek moeilijk, omdat niet inzichtelijk is op welk jaar de 
bedragen voor contributies die op de exploitatierekening van 2016 en de balans van 31 december 2016 staan, 
betrekking hebben. In het gesprek daarover bleek dat dit te maken heeft met de manier van boekhouden en 
verslagleggen. 
De oud-penningmeester in de kascommissie (Hetty) stelt een andere manier van boekhouden en verslagleggen 
voor, waarmee een beter overzicht te krijgen is over de financiële situatie van de vereniging. Het veranderen 
naar die nieuwe manier kan echter niet in de tijd die tot de ALV beschikbaar is (twee dagen). 

De begroting van 2017 bevat een bedrag "toevoeging aan reserve" die te maken heeft met hoe de contributies 
in de boekhouding worden verwerkt. In de nieuwe manier zal dat bedrag waarschijnlijk verdwijnen. 

De kascommissie stelt daarom voor om: 
in de komende maanden de koppeling ledenadministratie - abonnementenadministratie op orde te 
brengen, 
in de komende maanden de manier van boekhouden en verslagleggen aan te passen, en vervolgens 
ervoor te zorgen dat in de volgende ALV, bijv in april 2018, zowel de jaarrekening van 2016 als 2017 
met de juiste cijfers wordt behandeld. De kascommissie zal op dat moment ook het gebruikelijke 
voorstel voor décharge doen. 

Het is belangrijk dat de jaarrekening de juiste cijfers bevat, omdat die vastgesteld moet worden door de 
vereniging, en daardoor een solide basis wordt voor de verantwoording van de financiële transacties die 
daarna worden gedaan. 

De kascontrole over het boekjaar 2015 heeft ons geleerd dat het bestuur de inkomsten en uitgaven op een 
uitstekende manier beheert. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het op orde brengen van de 
ledenadministratie. We hebben er het volste vertrouwen in dat het bestuur verantwoordelijk omgaat met de 
financiën van de vereniging. 
Het gaat ons er alleen om dat de administratieve afhandeling en de verslaglegging overzichtelijker moet 
worden. 



We bevelen aan om in deze vergadering (6 oktober 2017) het gesprek vooral te voeren over de plannen die de 
vereniging heeft voor 2017 (en 2018) en de daarbij passende begroting van 2017 (en 2018). 

We wensen jullie een prima vergadering. 

Met hartelijke groeten, 

Margreet Schrlemer 


