Aan de Algemene Ledenvergadering van
VERENIGING FRIES SCHEEPVAART MUSEUM

Verslag kascommissie over 2019
De kascommissie bestaat uit de heren P. Sijbranda en F.M.Ringnalda.
Op 25 mei 2020 heeft de kascommissie, ten huize van penningmeester K. Burghgraef,
de jaarrekening 2019 met bijbehorende onderleggers (dossiermap met facturen,
dagafschriften en overige bescheiden) doorgenomen en doormiddel van steekproeven,
aansluitingen en verbanden gelegd. Eveneens hebben wij de jaarrekening 2019
uitvoerig met de penningmeester en tevens in aanwezigheid van bestuurslid de heer K.
Smorenburg besproken. Er kan gezegd worden dat er bij beide bestuursleden veel
kennis en knowhow aanwezig is.
Wij zijn van mening dat de jaarrekening 2019 en de overige stukken en bescheiden
een getrouw beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële situatie
van de vereniging
De kascommissie wil de vergadering verzoeken om het gehele bestuur decharge te
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode van 1 januari 2019 tot en
met 31 december 2019.
Het bestuur heeft de kascommissie antwoord gegeven op de adviespunten van
voorgaand boekjaar. Ten aanzien van de rapportage van de jaarrekeningen van Ver.
Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Monumenten Kleinzand heeft het bestuur
besloten om deze vanaf het boekjaar 2019 gescheiden te rapporteren. Onderlinge
verrekeningen zijn hiermee duidelijker. Met betrekking tot het advies om voorafgaand aan
het komend boekjaar een begroting te presenteren, heeft het bestuur besloten hier
voorlopig geen prioriteit aan te schenken. De baten en lasten zijn de laatste jaren heel
stabiel. Een begroting zou volgens het bestuur geen toegevoegde waarde hebben. Er is
met het oog op de continuïteit en borging van de financiële kennis en knowhow wel
besloten dat bij de samenstelling van de kascommissie er altijd een lid in de commissie zit
met een financiële achtergrond.
Als kascommissie constateren wij dat een groot deel van het resultaat het gevolg is van
een positief rendement op de beleggingsportefeuille. Als gevolg van de uitbraak van het
Coronavirus en de economische gevolgen hiervan lijkt het de kascommissie
waarschijnlijk dat de resultaten uit beleggingen in 2020 negatief zullen uitvallen.
Aangezien het eigen vermogen en de reserves gunstig zijn kan de vereniging een
tegenvaller opvangen. Het verdiend wel de aanbeveling om hier scherp naar te kijken en
waar mogelijk maatregelen te nemen om (zware) verliezen in de toekomst te
voorkomen.
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