Verslag van de kascommissie Vereniging KITLV
De kascommissie heeft op 28 mei 2020 het financieel jaarverslag over 2019 besproken met
mevrouw I. Goedegebuur en de boeken gecontroleerd. Vanwege de omstandigheden was het niet
mogelijk om de stukken fysiek in te zien en daarom vond de controle dit jaar digitaal plaats.
Onderstaand de belangrijkste punten die aan de orde kwamen:
Het koersresultaat van de effecten is weer positief en bedraagt 328.331 euro. De kascommissie
constateert dat dit een zeer gunstige ontwikkeling is vergeleken met 2018 toen het resultaat nog
negatief was met -148.178 euro. Dit was echter een uitzonderlijk jaar en zowel in 2017 als in 2016
waren de resultaten positief. De ontwikkeling van de baten is positiever dan begroot was, terwijl de
lasten ook ruim 12.000 euro lager uitvallen dan begroot.
Het eigen vermogen van de Vereniging is over het jaar 2019 weer toegenomen met 215.484 euro,
terwijl in 2018 het eigen vermogen nog daalde met 224.131 euro. Het eigen vermogen is daardoor
weer bijna op het peil van 2017. In dat jaar bedroeg het eigen vermogen 2.764.590 euro en in 2019
was dit 2.756.074 euro.
De contributieopbrengst (inclusief Indonesische leden) bedraagt 7.412 euro. Dit is meer dan 1.000
euro lager dan begroot, maar de opbrengst is hoger dan in 2018 toen het bedrag 7.386 euro was.
De kascommissie constateert opnieuw dat de Vereniging minder leden heeft. Daarentegen is het
aantal Indonesische leden wel gestegen, net als in 2018. Met het geringe aantal leden blijft de
financiële draagkracht van de Vereniging afhankelijk van het royale eigen vermogen. De
kascommissie merkt daarbij wel op dat het aandeel van de contributieopbrengst slechts een klein
deel van de begrote baten bedraagt, waarmee dit in financieel opzicht geen punt van zorg is.
De kascommissie komt na controle tot de conclusie dat alle opgegeven cijfers in het financieel
jaarverslag 2019 overeenstemmen met de boeken en brengt daarom een positief advies uit
aan de Algemene Ledenvergadering.
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