
VERSLAG KASCOMMISSIE JAARREKENING 2019 

Het bestuur had in 2018 een aanvang gemaakt met het verbeteren van de financiële administratie en 
de verantwoording. Dat leidde er vanaf eind 2018 onder meer toe dat zaken helder geregistreerd en 
verantwoord worden en er een betere controle kan worden uitgevoerd op de gevoerde 
administratie. De Kascommissie heeft met tevredenheid kunnen constateren dat dit ingezette proces 
in 2019 goed is doorgezet. De handleiding voor de administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC) is in 2019 tot uitvoer gebracht. Dat heeft geleid tot een verlichting en een beter inzicht in de 
administratie. Ook de aanbeveling van de Kascommissie om voor het boekjaar 2019 een strakkere 
planning aan te houden, is gerealiseerd. Dat alles is een compliment waard voor bestuur en in het 
bijzonder de penningmeester, de werkorganisatie en betrokken vrijwilligers.  

In haar verklaring bij de jaarstukken over 2018 had de Kascommissie geconstateerd dat het bestuur 
diende te kijken naar mogelijkheden om de kosten te beheersen. Gelet op de financiële situatie en 
de onzekerheden in diverse juridische procedures was dat in 2019 ook hard nodig. Het bestuur is erin 
geslaagd om de kosten in 2019 substantieel terug te dringen en daarnaast de baten te verhogen. Dat 
is mooi, hoe pijnlijk sommige ingrepen ook geweest kunnen zijn. Maar tegelijk geeft het bestuur als 
het ware een winstwaarschuwing voor 2020: de effecten van het Covid-19 virus zullen ook het 
dierenasiel dit jaar hard treffen. Dat zal mogelijk leiden tot een te verwachten negatief resultaat over 
2020. Opnieuw wordt duidelijk dat het dierenasiel naast een groot aantal leden in hoge mate 
afhankelijk is van donateurs. En terecht legt het bestuur, nu de bestuurlijke en financiële chaos 
behoorlijk zijn opgeruimd, nu prioriteit bij het onderzoeken naar een substantiële ondersteuning 
vanuit de verschillende betrokken gemeenten en mogelijk andere belanghebbenden. Lastig is nog 
wel dat niet alle juridische procedures zijn afgehandeld en dat dit ook tot continueren van 
onzekerheden leidt. Maar zoals al medio 2019 werd geconstateerd, zijn activiteiten tot verbeteren 
van positie en imago nog steeds dringend vereist. Het bestuur is daarvan doordrongen. 

Na onderzoek van de administratie over 2019 heeft de kascommissie het volgende geconstateerd.   
De kascommissie heeft de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 
en de daarmee gerelateerde onderliggende verantwoording- en boekingstukken intensief 
gecontroleerd. De Kascommissie was in 2019 ook uitgebreid van 2 naar 3 personen. De kascommissie 
heeft geen grote afwijkingen of onduidelijkheden kunnen constateren. De concept jaarrekening 2019 
is opgesteld door accountant Jaap Schaap AA van Meester en Kuiper Accountants te Hilversum. De 
accountant heeft aangegeven de samenstellingsverklaring voor de jaarrekening 2019 af te zullen 
geven.  

Wel heeft de Kascommissie nog de volgende aandachtspunten voor het bestuur: 

a. Het verschil tussen de WOZ-waarde (zoals opgenomen in de jaarstukken) en de 
verzekeringswaarde behoeft nadere aandacht van het bestuur; 

b. De kwaliteit van gegevens van/uit het ledenbestand en de relatie met de contributie is nog 
niet aanwezig dan wel gebrekkig. Meer in het algemeen komt de vraag op hoe de leden te 
betrekken en het gevoel te geven lid te zijn. Of voelt men zich meer contribuant? 

c. In 2019 heeft over de declaraties en kassa betalingen een betere controle plaats gevonden 
dan over 2018, maar het “gevoel dat het beter gaat” moet wel feitelijk aangetoond kunnen 
worden.  

De kascommissie wil opnieuw opmerken onder de indruk te zijn van de toewijding en inzet waarmee 
het bestuur ook in 2019 zich heeft ingezet. Het op orde krijgen van de bestuurlijke en financiële 
chaos is een langzaam verlopend proces waarbij het bestuur ook afhankelijk is van vele externe en 



niet altijd te beïnvloeden factoren en partijen. Het bestuur verdient voor die inzet en toewijding alle 
waardering.  

Op basis van het onderzoek van de kascommissie naar de cijfers en ontwikkelingen binnen de 
administratieve organisatie geeft zij de leden het advies om de financiële jaarstukken over 2019 goed 
te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor haar werkzaamheden voor de Jaarrekening 
2019.  

Het is echter aan de leden om te beslissen of zij het advies van de kascommissie onderschrijven.  
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