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Voorwoord van de voorzitter 

 

Diegenen die mij kennen, weten dat ik graag schrijf. Maar een voorwoord voor een jaarverslag 

schrijven is meestal niet iets waar ik warm voor loop. Ik denk al gauw ‘wie zit hier nu op te 

wachten?’. Het hoort er geloof ik bij: plichtsgetrouw zoals ik ben, schrijf ik dan dat voorwoord.  

Toch is nou net het voorwoord bij het jaarverslag 2019 van de VNG Utrecht wel een aardige 

bezigheid. In alle hectiek van vandaag de dag, is het een mooie gelegenheid om weer terug te 

denken aan de bijzondere dingen we vorig jaar als VNG Utrecht hebben gedaan.  

 

Op de eerste plaats was 2019 natuurlijk ons jubileumjaar, 100 jaar VNG Utrecht is niet niks. Op 9 

januari 2019 hebben we daar feestelijk bij stilgestaan met terugblikken en vooral een zinvolle 

discussie over de toekomst van de gemeenten. Ons nieuwe logo is gepresenteerd, evenals de 

nieuwe website. Deze start betekende ook een impuls voor de nieuwsbrieven en de gevarieerde 

activiteiten van vorig jaar. 

 

Van die activiteiten wil ik in het bijzonder noemen hoe wij ons als gemeenten gemeenschappelijk 

gepresenteerd hebben met het oog op de verkiezingen van Provinciale Staten. Er werd informatie 

opgehaald bij gemeenten, vervolgens gebundeld in het Manifest van de 26 Utrechtse gemeenten 

en daarna gepresenteerd aan de lijsttrekkers van de Statenverkiezingen. Tijdens een levendig 

lijsttrekkersdebat is een en ander verder bediscussieerd. Duidelijk werd dat de gemeenten echt een 

andere inhoud en houding van het provinciebestuur verwachten. Daarom is het mooi om te zien 

hoe de inhoud van het manifest op verschillende plekken in het coalitieprogramma terecht is 

gekomen. En extra mooi, dat de eerste ervaringen met het (nieuwe) provinciebestuur constructief 

zijn. De samenwerking met gemeenten wordt nadrukkelijk gezocht waarbij ook de bereidheid 

aanwezig is om te kijken naar de oplossingen waar gemeenten zelf om vragen. 

 

Onze bijeenkomsten blijven zich kenmerken als netwerkbijeenkomsten met een sterke inhoud. Als 

bestuur van de VNG Utrecht hebben we vorig jaar opnieuw geprobeerd een podium te bieden voor 

alle geledingen binnen de 26 gemeenten. Opvallend was vorig jaar de toename van het aantal 

raadsleden dat deelnam aan diverse bijeenkomsten, vooral die waarin we samenwerkten met de 

landelijke VNG. Er is een start gemaakt om de Utrechtse vertegenwoordigers in de landelijke VNG 

commissies meer ‘te koppelen’ aan de Utrechtse gemeenten. 

 

Het bestuurswerk van onze afdeling is leuk om te doen, omdat de bestuursleden hier allemaal echt 

tijd voor vrijmaken, terwijl iedereen het natuurlijk op zich ook al druk genoeg heeft. Gelukkig 

worden we prima ondersteund. Daarom wil ik graag bij ‘de verantwoording van 2019’ opmerken 

dat dit succesjaar nooit op deze goede manier had kunnen plaatsvinden zonder de inzet van 

Liesbeth Geurtsen en Pim Bannink. Top om twee betrokken medewerkers te hebben die hier ieder 

een aantal uren in de week voor beschikbaar hebben en deze zo goed weten te benutten! 

 

Maarten Divendal, 

Voorzitter VNG Utrecht   
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1 . De VNG Utrecht, 100 jaar jong! 

1.1. Profiel 

De VNG Utrecht is een zelfstandige vereniging met een rijke historie. De vereniging is opgericht op 9 

januari 1919. In 2019 bestond de vereniging dus 100 jaar. Een ware mijlpaal! Zij wil toonaangevend, 

initiatiefrijk zijn en zet zich vooral in om de drie kernactiviteiten – informatievoorziening, 

platformfunctie en de behartiging van de belangen – op een kwalitatief hoog niveau vorm te geven 

en te houden. Het bestuur heeft voor de activiteiten van de vereniging de volgende kernbegrippen 

benoemd: informatie, inspiratie en interactie. 

1.2. Strategie 

Onze strategie berust, afgeleid van onze statuten, op drie pijlers:  

 het scheppen van voorwaarden voor een kwalitatief goede, op de Utrechtse situatie 

toegesneden informatievoorziening voor de Utrechtse gemeentebestuurders; 

 een duidelijke focus op een inspirerende platformfunctie; het streven is gericht op 

kwaliteitsverbetering die uiteindelijk moet leiden tot een grotere tevredenheid bij onze leden; 

 de behartiging van de belangen van de Utrechtse gemeenten, mede door de vergroting van 

de onderlinge samenhang. 

1.3. Missie in 2019 

In het kader van onze kernactiviteiten zijn wij doorgegaan met het verstevigen van vooral onze 

platform- en informatiefunctie: het van dienst zijn van onze leden bij het vergaren van informatie, 

het uitwisselen daarvan, het faciliteren van discussies daarover en desgewenst het innemen van 

standpunten. De verdere ontwikkeling van de platformfunctie met daarbij de mogelijke inzet voor de 

ledenraadpleging en –consultatie van de landelijke vereniging levert de inhoud op voor de verdere 

ontwikkeling van de digitale informatievoorziening. De website van onze vereniging vormt daarbij een 

integraal onderdeel. Een ander belangrijk onderdeel van de informatievoorziening is onze digitale 

nieuwsbrief. 

Verder hebben wij ook in 2019 diverse initiatieven genomen om de behartiging van de belangen van 

de gemeenten in Utrecht te versterken. Wij verwijzen u daarvoor graag naar het overzicht van onze 

activiteiten in 2019, te vinden in paragraaf 2.2.4.  

2. De VNG Utrecht, een actieve vereniging 

  

2.1.  Relatie met de landelijke VNG 

 

De VNG Utrecht is weliswaar een zelfstandige vereniging, maar onderhoudt goede en nauwe banden 

met de landelijke VNG in Den Haag. Er wordt goed samengewerkt onder meer bij de organisatie van 

bijeenkomsten en tijdens onze congressen is vaak een vertegenwoordiging van de directie van de 

VNG aanwezig. De VNG ontvangt een jaarlijkse bijdrage van €9.045,- van de VNG. 

Voor de selectie en benoeming van leden in het algemeen bestuur en in de beleidscommissies en 

colleges van de landelijke VNG fungeert een speciaal daartoe ingestelde adviescommissie 

Governance. Deze doet voordrachten voor de benoeming van de leden van het bestuur van de 

vereniging en de beleidscommissies. Het bestuur heeft de mogelijkheid kandidaten voor het landelijk 

bestuur en de beleidscommissies aan de adviescommissie aan te bevelen. Hiervan hebben wij 

uiteraard ook in 2019 gebruik gemaakt.  

Eind 2019 waren 24 personen afkomstig uit de provincie Utrecht lid van het bestuur, de 

beleidscommissies en colleges van de VNG, waaronder de landelijk voorzitter. 
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2.2. Het bestuur  

 

2.2.1. Algemeen 

Ons bestuur onderhoudt goede relaties met de landelijke VNG en tijdens onze congressen is vrijwel 

altijd een vertegenwoordiger van de directie van de VNG aanwezig.  

De wijze waarop de VNG Utrecht zoveel mogelijk toegevoegde waarde voor de leden kan leveren is 

een voortdurend punt van aandacht. Zo kunnen de leden onderwerpen onder de aandacht van het 

bestuur brengen. 

 

2.2.2. Vergaderingen  

Tijdens het verslagjaar 2019 kwam het bestuur vijfmaal bijeen. Daarnaast werd voor de 

voorbereidingen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergaderingen overleg 

gehouden tussen de voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris – penningmeester, daarbij bijgestaan 

door de medewerkers van het secretariaat. Verder functioneerden er twee commissies bestaande uit 

bestuursleden en medewerkers van het secretariaat voor de voorbereidingen van het voor- en 

najaarscongres.  

 

2.2.3. Samenstelling  

In het verslagjaar 2019 zijn er enkele wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur. 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 november te Nieuwegein werden twee nieuwe 

bestuursleden benoemd, te weten Maarten van Dijk (wethouder in Stichtse Vecht in de vacature van 

Jorrit Eijbersen) en Anneke Dubbink (raadslid in Houten in de vacature van Maarten van Dijk). 

 

De samenstelling van het bestuur en het secretariaat in 2019  

o Maarten Divendal, lid van het bestuur sinds 11 november 2016 en per 16 december 2016 

voorzitter; 

burgemeester van de gemeente De Ronde Venen 

 

o Petra Doornenbal, lid van het bestuur sinds mei 2017; vicevoorzitter sinds juni 2017; 

burgemeester van de gemeente Renswoude 

 

o Astrid van de Klift, lid van het bestuur sinds mei 2012; secretaris – penningmeester a.i. van 

1 april tot 18 september; m.i.v. 18 september 2015 secretaris – penningmeester; 

gemeentesecretaris van de gemeente Veenendaal 

 

o Kees Diepeveen; lid van het bestuur sinds 23 november 2018; 

wethouder van de gemeente Utrecht 

  

o Maarten van Dijk, lid van het bestuur van 23 november 2018 tot maart 2019 als raadslid van 

de gemeente Stichtse Vecht en vanaf 22 november 2019 als wethouder van de gemeente 

Stichtse Vecht; 

 

o Jorrit Eijbersen, lid van het bestuur van mei 2017 tot juni 2019; 

wethouder van de gemeente Bunnik 

 

o Cees van Eijk, lid van het bestuur sinds 23 november 2018; 

wethouder van de gemeente Amersfoort 

 

o Marcella van Esterik, lid van het bestuur sinds mei 2014; 

griffier van de gemeente Wijk bij Duurstede 
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o Juliette de Graaf, lid van het bestuur sinds 23 november 2018; 

raadslid van de gemeente Bunschoten 

 

o Simone van der Marck, lid van het bestuur sinds mei 2017; 

gemeentesecretaris van de gemeente Woudenberg 

 

o Anneke Dubbink, lid van het bestuur sinds 22 november 2019; 

raadslid van de gemeente Houten 

 

 

Secretariaat VNG Utrecht in 2019: 

 

o Pim Bannink, ambtelijk secretaris sinds 2011 

 

o Liesbeth Geurtsen – van Schoonhoven, medewerker sinds 1985 

 

o Eric Harms, webredacteur sinds 2008 

 

2.2.4. Een overzicht van activiteiten in 2019 

 

De belangrijkste activiteit in 2019 werd gehouden op woensdag 9 januari in Kanaal30 te Utrecht en 

betreft de jubileumbijeenkomst in het kader van het honderdjarig bestaan van de vereniging.  

  

  
 

Behalve toespraken van Jan van Zanen en Jantine Kriens, respectievelijk voorzitter en algemeen 

directeur van de landelijke VNG, was er ook een bijzonder optreden van de cabaretier Patrick 

Nederkoorn. Een bijzonderheid bij de jubileumbijeenkomst was dat precies op dezelfde datum in 

1919 in het Haegsch Koffiehuis aan het Vredenburg te Utrecht de Vereniging Afdeling Utrecht van de 

VNG werd opgericht. 
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Een belangrijke pijler in onze verenigingsstrategie is ‘belangenbehartiging’ van de Utrechtse 

gemeenten. Dit kwam met name tot uitdrukking op 18 februari bij het aanbieden van het Manifest 

van de Utrechtse gemeenten aan Hans Oosters, de commissaris van de Koning, en de leden 

Provinciale Staten. Dit gebeurde in de Statenzaal in het Huis voor de provincie. Maar ook op 5 

maart tijdens het door de VNG Utrecht georganiseerde lijsttrekkersdebat in de foyer van het Huis 

voor de provincie in verband met de statenverkiezingen. Het Manifest speelde een belangrijke rol 

tijdens dit debat. In het Manifest vragen de Utrechtse gemeenten aandacht voor een aantal 

onderwerpen op het terrein van bestuurlijke samenwerking, economie en bedrijvigheid, 

mobiliteit, woningbouwopgaven, energietransitie en klimaatadaptatie, landelijk gebied en 

cultureel erfgoed/recreatie. Een ander goed voorbeeld waar het gaat om belangenbehartiging 

was de bijeenkomst te Nieuwegein op 13 februari over de Meerjarenvisie van de landelijke VNG. 

Een andere pijler van belang is ‘informatievoorziening’. Het verstrekken van informatie heeft een 

direct verband met belangenbehartiging. Bij een aantal activiteiten komt die combinatie goed tot 

uitdrukking. Zo was er op 24 mei het Voorjaarscongres in Fort Honswijk, gastgemeente Houten, 

“Ruimte voor besturen”. Tijdens dit Voorjaarscongres 2019 kreeg Hans Oosters de gelegenheid te 

vertellen over zijn eerste ervaringen als commissaris van de Koning in Utrecht. Jantine Kriens, 

algemeen directeur van de landelijke VNG informeerde de deelnemers over actuele 

ontwikkelingen in Den Haag. Verder gaf Johan van der Gun, secretaris van de Stichting 

Honswijk-Everdingen, een presentatie over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook was er een 

bijdrage van Eric Luiten, hoogleraar landschapsarchitectuur aan de TU Delft. Bovendien was er 

een plenaire discussie over ruimtelijke ontwikkelingen in de regio, waaraan behalve Eric Luiten 

ook Herman Geerdes (wethouder Houten) en Els Otterman (Hoogheemraad van 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) deelnamen. 

In dit verband zijn er ook andere gelegenheden te noemen, zoals de bijeenkomst ‘Ouderen aan zet’ 

op 12 september in Bunnik over ontwikkelingen in de ouderenzorg. Dit was een coproductie van de 

VNG Utrecht, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) en het kennisplatform Utrecht Sociaal. Of 

het op 3 oktober in Nieuwegein gehouden seminar ‘De kunst van bereikbaarheid’, een coproductie 

van de VNG Utrecht, Bouwend Nederland, VNO/NCW, MKB Midden Nederland en de gemeente 

Utrecht. Relevant was zeker de op 13 november in Nieuwegein gehouden bestuurlijke bijeenkomst 

over het Klimaatakkoord. Ten slotte moet zeker het Najaarscongres “De grenzen van de 

informatiesamenleving” genoemd worden dat op 22 november in het KWR Water Research 

Institute in Nieuwegein gehouden werd. Sprekers waren Jantine Kriens (VNG), Frans Backhuijs 

(burgemeester Nieuwegein), Maxim Februari (publicist), Brenno de Winter (ICT-deskundige) en 

Patrick van Domburg (burgemeester van IJsselstein). 

Van de diverse congressen en bijeenkomsten, waaronder de jubileumbijeenkomst, is een terugblik, al 

of niet in de vorm van een journalistiek verslag, te vinden op onze website. Via deze link kunt u de 

terugblikken nalezen.  

Zoals eerder gezegd is onze digitale nieuwsbrief een belangrijk onderdeel van de 

informatievoorziening. Deze wordt regelmatig verspreid, met uitzondering van de zomermaanden. De 

nieuwsbrief wordt per mail gestuurd aan alle burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, 

raadsleden en raadsgriffiers in de provincie Utrecht en aan vele tientallen geïnteresseerden, die zich 

voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. De nieuwsbrief bevat onder meer wetenswaardigheden over 

diverse bijeenkomsten, activiteiten, personalia en interviews. Andere regelmatig terugkerende 

onderwerpen in de nieuwsbrief waren onder meer de aankondiging van congressen en 

bijeenkomsten, journalistieke verslagen van die congressen en bijeenkomsten alsmede berichten 

over benoemingen van bestuurders, secretarissen en griffiers. 

  

https://vngutrecht.nl/utrechtse-gemeenten-willen-samenwerking-met-provincie-intensiveren/
https://vngutrecht.nl/utrechtse-gemeenten-willen-samenwerking-met-provincie-intensiveren/
https://vngutrecht.nl/lijsttrekkersdebat-provincie-utrecht/
https://vngutrecht.nl/bijeenkomst-meerjarenvisie-vng-2020-2024-2/
https://vngutrecht.nl/voorjaarscongres-2019-ruimte-voor-besturen/
https://vngutrecht.nl/ouderen-zijn-niet-over-een-kam-te-scheren/
https://vngutrecht.nl/seminar-de-kunst-van-bereikbaarheid/
https://vngutrecht.nl/bestuurlijke-bijeenkomst-klimaatakkoord-2/
https://vngutrecht.nl/bestuurlijke-bijeenkomst-klimaatakkoord-2/
https://vngutrecht.nl/najaarscongres-2019-de-grenzen-van-de-informatiesamenleving/
http://www.vngutrecht.nl/terugblik.html
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3. Financiële verantwoording 

 

3.1. Algemeen 

 

Tegelijk met dit jaarverslag bieden wij u de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan. 

De kascommissie bestond uit Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen, en Willemien de Graaf 

– Koelewijn, gemeentesecretaris van Leusden. Pieter Bonthuis was benoemd door de algemene 

ledenvergadering van 24 mei 2019 te Houten en Willemien de Graaf – Koelewijn door de algemene 

ledenvergadering van 22 november 2019. 

De kascommissie heeft de rekening op 26 maart 2020 gecontroleerd en goed bevonden. De 

verklaring van de kascommissie treft u aan als punt 4 van dit verslag. 

De jaarrekening 2019 is opgesteld door het secretariaat in samenwerking met een financiële 

medewerker van de gemeente Nieuwegein onder verantwoordelijkheid van de secretaris – 

penningmeester van het bestuur van de vereniging. 

De kascommissie heeft de rekening gecontroleerd in aanwezigheid van de ambtelijk secretaris van de 

vereniging. 

Wij stellen u voor de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2019 goed te keuren. Tegelijkertijd 

stellen wij u voor het bestuur en de penningmeester te déchargeren voor het gevoerde bestuur en 

het beleid, voor zover dit uit het jaarverslag, de jaarrekening en de daarop gegeven toelichting blijkt. 
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3.2. Jaarrekening 2019 

   

Rekening van baten en lasten 2019 

Uitgaven Begroting Rekening Inkomsten Begroting Rekening 

            

  2019 2019   2019 2019 

Personele en 

apparaatskosten 155.450,00 157.487,88 Contributie 185.756,00 191.724,00 

      

 

    

Bestuurskosten 8.500,00 7.374,78 Bankrente/deposito 0,00 22,16 

      

 

    

(Thema) bijeenkomsten 13.500,00 25.461,78 Bijdrage VNG 9.045,00 9.045,00 

      

 

    

Informatievoorziening 6.000,00 11.101,75 

         

 

    

Administratiekosten 200,00 299,42 

 

    

      

 

    

 

    

 

    

      

 

    

Resultaat (voordelig) 11.151,00 

 

Resultaat (nadelig)   934,45  

      

 

    

  194.801,00 201.725,61   194.801,00 201.725,61 

      

      
Balans per 31 december 2019 

Activa     Passiva     

Bank lopende rekening   4.683,59 Nog te betalen:     

48.36.73.900   

 

Gemeente Nieuwegein   58.884,52 

Nog te ontvangen   

 

Overigen:   21.063,61 

    

 

      

            

Rentes   3,66       

Deposito´s:     Reserve     

62.09.62.844   87.574,24 (Zie mutaties)   87.313,36 

43.48.89.938   75.000,00       

            

  

167.261,49 

  

167.261,49 

      

            

   Reserve 31/12/2018   88.247,81 

   Onttrekking: 

 

  

   Resultaat 2019 

 

-934,45 

   Reserve 31/12/2019   87.313,36 

   

      

   

De penningmeester 

  

   

Drs. A.P.W. van de Klift 
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3.3. Toelichting jaarrekening 2019 

 

Met deze jaarrekening legt het bestuur financiële verantwoording af voor het afgelopen jaar. De 

rekening biedt zicht op de realisering van de voor 2019 gestelde doelen. 

De exploitatierekening bestaat uit een totaaloverzicht van baten en lasten. Indien de daadwerkelijke 

ontvangst of betaling nog niet heeft plaatsgevonden op de verslagdatum, dan vindt u dat terug op de 

balans per 31 december 2019. 

 

3.3.1. Exploitatierekening  

 Begroting Rekening Rekening 

  2019  2019  2018 

Baten  194.801  201.725  183.017 

Lasten  186.650  202.659  180.677 

Exploitatieresultaat  11.151  -934  2.340 

 

De rekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 934,45.  

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- 2018: positief resultaat van 2,3 duizend euro; 

- 2017: positief resultaat van 12,0 duizend euro; 

- 2016: negatief resultaat van 2,8 duizend euro; 

- 2015: negatief resultaat van 12,8 duizend euro. 

Uitgaven. 

De personele lasten zijn € 2.037,- hoger dan geraamd.  

De bestuurskosten zijn € 1.126,- lager dan geraamd. 

De post themabijeenkomsten is € 11.961,- hoger dan geraamd. Dit heeft enerzijds te maken met het 

feit dat de provincie Utrecht de factuur voor het aandeel van de VNG Utrecht bij de informatiemarkt 

voor raadsleden (11 april 2018) – ondanks herinneringen van de kant van de vereniging – pas in het 

voorjaar van 2019 verstuurde, hoewel deze als dagtekening 31 december 2018 had. Bovendien zijn 

er kosten gemaakt voor de jubileumbijeenkomst op 9 januari. 

De post informatievoorziening is € 5.101,- hoger dan begroot. Dit komt vooral door de tweede fase 

van de vernieuwing van de website. 

De post administratiekosten is € 99,- hoger dan geraamd. 

 

Inkomsten. 

De inkomsten zijn € 5.968,- hoger dan geraamd hetgeen te maken heeft met de hogere inkomsten 

uit de contributie ten gevolge van de gemeentelijke herindeling waarbij de Utrechtse gemeente 

Vianen en de Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik samen de nieuwe Utrechtse gemeente 

Vijfheerenlanden zijn gaan vormen. 
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Balans per 31 december 2019 

 

De reserve per 31 december 2019 bedraagt € 87.313,36. Dat is 44,0% van onze omzet 2019. 

Eerdere jaren geven het volgende beeld: 

- De reserve 2018 was 48,2% van de omzet; 

- De reserve 2017 was 50,1%; 

- De reserve 2016 was 47,1%; 

- De reserve 2015 was 48,7%. 

 

Het bestuur heeft de afgelopen jaren in diverse stukken (begrotingen en financiële jaarverslagen) 

aangegeven, dat wanneer de reserve van de VNG Utrecht hoger wordt dan 50% van de omzet, 

daarmee rekening zal worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de contributie. Zoals 

bekend heeft de algemene ledenvergadering van november 2018 besloten akkoord te gaan met het 

bestuursvoorstel de contributie voor 2019 te verhogen en vast te stellen op € 0,17 per inwoner, met 

een maximum van 150.000 inwoners. 

Tot slot is relevant te vermelden, dat er in totaliteit € 31.673,- aan BTW is betaald door de VNG 

Utrecht. Alle leden hebben daarvan in februari 2020 een specifieke opgave ontvangen. De gemeenten 

krijgen naar rato van de betaalde contributie dit bedrag terug via het BTW-compensatiefonds. De 

teruggaaf over 2019 bedroeg 16,5% van de door de gemeenten betaalde contributie.  

De teruggaaf over vorige jaren bedroeg: 

- 2018 - 14,9% van de door de gemeenten betaalde contributie 

- 2017 - 17,8% 

- 2016 - 15,6%  

- 2015 - 20,9%.  
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4. Verklaring van de kascommissie. 

 

 

Opdracht 

Door de algemene ledenvergadering van 24 mei 2019 in Houten zijn de leden van de 

kascommissie benoemd voor de wettelijke controle van de jaarrekening 2019 van de VNG 

afdeling Utrecht te Nieuwegein. Benoemd zijn: Pieter Bonthuis, gemeentesecretaris van Rhenen 

en Gerben Karssenberg, gemeentesecretaris van Wijk bij Duurstede. Door het vertrek van 

Gerben Karssenberg naar de gemeente Doetinchem, ontstond een vacature. Door de algemene 

ledenvergadering van 22 november 2019 in Nieuwegein werd ter vervulling van de vacature in 

de kascommissie benoemd: Willemien de Graaf – Koelewijn, gemeentesecretaris van Leusden. 

 

De jaarrekening 2019 is opgesteld door het secretariaat in samenwerking met een financiële 

medewerker van de gemeente Nieuwegein onder verantwoordelijkheid van de penningmeester 

van de vereniging. De jaarrekening 2019 zou worden vastgesteld in de bestuursvergadering van 

27 maart 2020. Deze vergadering is echter in verband met de Coronacrisis geannuleerd. In 

plaats daarvan heeft een bestuurlijke ‘consultatieronde’ per e-mail plaatsgevonden. De 

jaarrekening moet op grond van de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek door een 

kascommissie worden beoordeeld. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de commissie om 

een verklaring inzake de jaarrekening af te geven. 

 

Werkzaamheden 

De controle is naar beste vermogen verricht overeenkomstig wat van de commissie redelijkerwijs 

mag worden verwacht met betrekking tot controleopdrachten. De controle was zodanig, dat een 

redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel 

belang bevat. Ook is de informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de 

jaarrekening gecontroleerd. De commissie is van mening dat de controle een deugdelijke 

grondslag vormt voor een verantwoord oordeel. 

 

 

Oordeel 

De commissie is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 en in 

overeenstemming is met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De 

jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in 

het Burgerlijk Wetboek. 

 

Nieuwegein, 26 maart 2020 

 

De kascommissie, 

 

 

w.g.     w.g. 

 

 

Pieter Bonthuis,   Willemien de Graaf – Koelewijn  

gemeentesecretaris Rhenen  gemeentesecretaris Leusden 

 
 


