
Verslag Kascommissie VVG 2020 

De kascommissie, bestaande uit de heren R. Schreuder, S. Koopman en H. van Steennis, heeft de 
financiële verantwoording over het jaar 2020 gecontroleerd. 
 
De commissie heeft enkele aanwijzingen gegeven die de financiële administratie perfectioneren; 
deze aanwijzingen hebben geen gevolg voor het saldo van de exploitatie van 2020. 
De penningmeester heeft een aantal vragen beantwoord en een toelichting gegeven op het 
financiële beleid. Dit is voor de commissie reden om de Algemene Ledenvergadering voor te 
stellen het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid en de financiële administratie. 
 
Opmerkingen van de individuele commissieleden: 
Rino Schreuder: 
-Graag wordt de Kascommissie tussentijds op de hoogte gehouden van structurele ontwikkelingen 
met betrekking tot de governance van en de geldstromen uit het Fonds Petian. 

-De kascommissie adviseert het bestuur om de reguliere, jaarlijkse kosten van de VVG-website 
ten laste van de vereniging te laten komen, en niet te betalen uit één van de fondsen. 

Sander Koopman: 
Ondersteunt de twee aanwijzingen die door Kascommissielid Rino Schreuder zijn verwoord. 
Verder akkoord met voorstel tot décharge. 
 
Henk van Steennis: 
In mijn rol als lid van de Kascommissie heb ik de financiële bestanden inzake het jaar 2020 en 
begroting voor 2021, die penningmeester Wim Schaapherder mailde, bestudeerd. Zojuist heb ik 
daarover telefonisch overleg met de penningmeester gevoerd, waarbij ik hem enkele vragen stelde 
over met name Petian. Mijn vragen werden naar mijn tevredenheid beantwoord. Zo vertelde hij 
mij onder andere dat de VVG sinds kort een nieuwe curator inzake Petian heeft, een voormalige 
‘bankman’ met internationale ervaring, zijnde Willem Nijboer. Ik ken hem van het 
(semi)veteranenteam van Hockeyclub Naarden, waarin wij samen jarenlang zaten. Ik weet zeker 
dat de VVG aan hem een hele goede curator heeft! 
De penningmeester complimenteer ik voor de zorgvuldigheid die zijn documenten inzake 2020 
uitstralen. Met de inhoud en strekking daarvan stem ik in.  
 
Daarom verzoekt de Kascommissie de Algemene Ledenvergadering 
1.   in te stemmen met de financiële documenten inzake het jaar 2020; 
2.   het bestuur - en daardoor dus ook de penningmeester - te dechargeren inzake het in 2020 
gevoerde financiële beleid.  
 
 


