
Verslag van de Kascommissie bij de Jaarrekening van de KVS over 2012 

 

De Kascommissie heeft enkele opmerkingen gemaakt mbt. de tekst en de cijfers.  

De Jaarrekening is op deze punten aangepast.  

 

De overige opmerkingen betroffen: 

 

Tinbergenlezing  

Vanwege een heel speciaal vliegticket voor mevrouw Reinhart zijn de kosten voor de lezing 

in 2012 hoger uitgevallen dan in 2011.  

 

Schulden 

Een aantal flinke facturen is laat ontvangen en abusievelijk eerst door DNB betaald.  

De bedragen voor portikosten zijn stelposten.  

 

Contributies 

Op de begroting is een bedrag van 93.000 euro voor de contributies 2013 opgenomen.  

Gezien het ledenaantal eind 2012 lijkt dit te hoog ingeschat.  

Echter de KVS heeft de toezegging van de BoFEB (Beroepsopleiding Financieel-Economisch 

Beleidsmedewerker van het Ministerie van Economische Zaken), dat de studenten bij de 

opleiding een KVS-lidmaatschap van een jaar aangeboden krijgen. De BoFEB betaalt dit en 

uiteraard hoopt de KVS, dat deze mensen na afloop van dit jaar lid zullen blijven. Twee maal 

per jaar start een opleiding voor ca. 12 studenten. Per 1 januari jl. is de lichting van eind 2012 

(12 studenten) toegevoegd aan het ledenbestand en per 1 maart jl. de nieuwe lichting (11 

studenten).  

Daarnaast heeft bestuurslid Ernst van Koesveld vijf van zijn medewerkers voor een jaar lid 

gemaakt tlv. Financiën. Ook hiervan hoopt de KVS, dat zij lid zullen blijven.  

De post ´Abonnementen ESB´ die op de begroting 2013 voor 72.000 euro was opgenomen, is 

inmiddels neerwaarts bijgesteld op 70.300 euro.  

 

Bijdragen van derden 

Voorzitter Arnoud Boot, die tevens directeur van ACCF is, heeft toegezegd dat ACCF in 

2012 en 2013 een bedrag van 2.800 euro zal bijdragen in de kosten van de Tinbergenlezing.  

De ING en de ABN/AMRO hebben toegezegd, dat zij ieder de KVS voor 3.000 euro (per 

jaar) zullen sponsoren in de jaren 2013, 2014 en 2015. 

 

Na deze toelichtingen en aanpassingen kon de Kascommissie akkoord gaan met de 

Jaarrekening van de KVS over 2012 en de Begroting voor 2013.  
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