Verslag van de Kascommissie bij de Jaarrekening van de KVS over 2014
De Kascommissie heeft enkele opmerkingen gemaakt mbt. de tekst.
De Jaarrekening is op deze punten aangepast.
De overige opmerkingen betroffen:
Balans
Actief
1. Beleggingen
De KVS heeft voor de ABN-Amro een risicoprofiel moeten invullen.
Hieruit is gebleken dat beleggen wordt afgeraden en sparen wordt aangeraden.
Begin 2015 zijn derhalve de beleggingen verkocht en is het bedrag op een spaarrekening
gestort.
Verkoop op 18-03-15 heeft 17.418 euro opgeleverd (balanswaarde 31-12-14: 16.718 euro).
2. Vorderingen
- Contributies
De overgang op IBAN gaf problemen in het betalingssysteem van de KVS.
Dit heeft erin geresulteerd dat er nog een flink bedrag aan contributies geïnd moest worden in
het begin van 2015. Er had tussentijds meer/actiever gerappelleerd moeten worden.
Inmiddels is het overgrote deel ervan ontvangen (ruim 2.600 euro), een deel oninbaar
gebleken (ruim 800 euro) en staat een klein deel nog open (ruim 300 euro).
De KVS gaat dit jaar alles op alles zetten om vóór de zomervakantieperiode klaar te zijn met
dit proces.
- Te ontvangen bijdragen derden:
De toegezegde sponsoring door ING over 2014 is begin 2015 ontvangen.
Passief
3. Schulden
- Portokosten
Het bedrag van 12.000 euro betrof portokosten over de jaren 2011, 2012 en 2013 (3 x 4.000
euro) en dit is begin 2014 betaald.
Het bedrag over 2014 valt hoger uit, omdat DNB heeft besloten op basis van werkelijk
gemaakte kosten te factureren.
De factuur is begin 2015 ontvangen en is inmiddels betaald.
4. Vooruitontvangen contributie
De BoFEB (Beroepsopleiding Financieel-economisch beleidsmedewerker, georganiseerd
door diverse Ministeries) en het Ministerie van Financiën hebben leden aangemeld aan het
eind van 2014.
Het lidmaatschap voor deze personen beslaat eveneens het jaar 2015 en hiervoor is de
contributie in 2014 betaald.
Staat van Baten en Lasten
Baten
1.3 Bijdragen van derden
Door de hoge opkomst bij de NED-dag is dit bedrag hoger dan begroot.
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Lasten
2.2 Publicaties
De Preadviezen-bundel is gedrukt bij een andere drukkerij dan gebruikelijk was.
Het boekje bevatte daarnaast minder bladzijden dan voorgaande jaren.
Dit heeft geresulteerd in een lagere rekening.
Het uitbrengen van het Jaarboek op papier staat ter discussie, maar hiervoor is wel een bedrag
in de begroting opgenomen.
Het Jaarboek zal verzorgd worden door de drukkerij die de Preadviezen heeft gedaan.
2.3 Symposia en bijeenkomsten
De kosten voor de Tinbergenlezing waren hoger door de hoge vluchtkosten van de spreker.
Inmiddels is bekend dat de spreker voor dit jaar (Barry Eichengreen) de dag voorafgaand aan
de Tinbergenlezing een bijeenkomst in Kiel zal bijwonen.
De vluchtkosten zullen gedeeld worden met de organisatie in Kiel (ieder ca. 4.300 euro).
De begroting is op dit punt aangepast.
2.5 Algemene kosten
De kosten voor het onderhoud van de website zijn hoger uitgevallen, doordat de
besturingssystemen verouderd zijn.
De website is dringend aan renovatie toe.
Het aanpakken van de website maakt onderdeel uit van een marketingplan, dat is opgesteld
door bestuurslid Sandra Phlippen.
In dit plan heeft zij daarnaast ideeën gepresenteerd tbv. ledenwerving.
Een stagiair die bij ESB te werk zal worden gesteld, zal deze plannen uitvoeren.
De bedragen 8.000 euro (ledenwerving) en 2.000 euro (website) in de begroting betreffen de
uitvoering van dit plan.
Banksaldi
De Kascommissie heeft de cijfers op de Balans vergeleken met de bankafschriften en daarbij
geen afwijkingen geconstateerd.
Na deze toelichtingen en aanpassingen kon de Kascommissie akkoord gaan met de
Jaarrekening van de KVS over 2014 en de Begroting voor 2015.
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