
Aan de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Die Goude 

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 

De kascommissie bestaat uit Harrie van Os, Fred de Mooij en William Bik. Het geplande 
bezoek op 16 maart bij de penningmeester kon door het uitbreken van het coronavirus niet 
doorgaan. De penningmeester heeft ons digitaal de volgende stukken toegestuurd: Excel
sheet administratie, Jaarrekening 2019, Begroting 2020 en de Jaaroverzichten van de 3 
banken. 

Onze bevindingen op basis van deze beperkte informatie zijn: 

1. Op enkele opmerkingen na geeft de financiële administratie een betrouwbaar beeld. 
2. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit contributies. Voor 2019 is er geen 

noemenswaardige contributieachterstand. 
3. De eindsaldi van de banktegoeden in de administratie en in de jaarrekening zijn 

onderzocht en akkoord bevonden. 
4. Het resultaat is een winst van 2212 euro. 

Beleggingen: 

De vereniging belegt in 2 beleggingsfondsen van Hof Hoorneman bankiers. Het dividend
rendement over de gemiddelde waarde tijdens 2019 bedraagt 3,6 %. De fondsen dalen 
iets minder snel dan de AEX. De toekomst wordt alleen maar onzekerder. Naast 
economische ontwikkelingen, geografische ontwikkelingen zal het coronavirus niet het 
laatste virus zijn, waar we mee geconfronteerd worden. De kascommissie adviseert de 
algemene ledenvergadering nadrukkelijk het percentage dat die Goude belegt in niet 
risicovolle beleggingen gelijk te stellen aan maximaal 30 % van haar eigen vermogen. De 
kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering nadrukkelijk dit percentage op te 
nemen in het beleidsplan 2020-2023. 

Kascontrole 2021 : 

\._, De kascommissie moet maart 2021 de volledige financiële administratie van 2020 kunnen 
inzien. De kascommissie verwacht een ordner met daarin de bankafschriften, de facturen 
en de bonnetjes. 

Wij zijn van mening dat de financiële stukken een getrouw beeld geven van het handelen 
van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging. Wij adviseren de algemene 
ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid 
in 2019. 

De kascommissie van de Historische Vereniging Die Goude, Gouda 23 maart 2020, 

Harrie van Os Fred de Mooij 
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