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Drachten, 2 april 2022 

 
Aan de Algemene Vergadering van de Nederlandse Genealogische Vereniging op 17 mei 2022. 
 
Aansluitend op het tussentijds rapport van 11 november 2021 heeft de kascommissie op 19 maart een 
onderzoek ingesteld naar de juistheid van de jaarrekening en de boekhouding van de NGV over 2021.   
 
De kascommissie heeft daarbij het volgende geconstateerd:  
 

1. Het jaar 2021 is ook op financieel gebied voor de NGV een hectisch bestuurlijk jaar geweest. 
2. Aan het begin van het jaar stond de vereniging op de rand van haar bankroet en werd op dat moment 

gered door een voorschot op de erfenis van de heer Schepperle. 
3. Er zijn, zoals al op 11 november 2021 aan de AV gerapporteerd, ook over de eerste helft van 2021 een 

groot aantal uitgaven gedaan zonder dat daar de correcte verantwoording over is afgelegd. Het 
huidige bestuur heeft daarin de juiste stappen genomen om de schade te minimaliseren en de 
verhaling van deze kosten te maximaliseren. 

4. In de laatste maanden van het jaar zijn maatregelen genomen om de uitgaven van de NGV te 
reduceren tot het niveau dat de NGV zich kan veroorloven, vooral op het gebied van ICT en de 
website. 

 
Dit leidt tot de volgende conclusie van de kascommissie over 2021: 

 
1. De jaarrekening en balans geven een getrouw beeld van inkomsten en uitgaven in 2021 en de 

financiële toestand van de vereniging op 31 december 2021. 
2. Er zijn een aantal boekingen in de jaarrekening waar een betere allocatie tot een betere 

vergelijkbaarheid tussen jaren en een beter inzicht in de kosten geleid zou hebben. Een voorbeeld 
hiervan is de correcte uitsplitsing van de kosten voor Bunnik over de posten huur en service kosten. 
De penningmeesters hebben toegezegd hier in 2022 meer aandacht aan te besteden. 

3. Een les uit 2021 is dat een administratie van de bezittingen van de vereniging en de locatie van deze 
bezittingen kan verbeteren. De penningmeesters hebben toegezegd hier in 2022 meer aandacht aan 
te besteden. 

 
Concluderend stelt de kascommissie aan de AV voor om: 

1. De jaarrekening en balans vast te stellen 
2. De penningmeesters te dechargeren voor het financieel beheer en  
3. Het bestuur te dechargeren voor het beleid over het jaar 2021, met uitzondering van het Hoofd ICT, 

aan wie geen decharge verleend kan worden over de periode dat hij deel uitmaakte van het bestuur. 
 

De kascommissie, 
 

Dick Waalboer       Godwin Zwanenburg 
 
 
 


