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Sociëteit de Vereeniging te ’s-Gravenhage 
 
 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE over het boekjaar 2020 

 

OPDRACHT 

De Kascommissie is belast met het controleren van de financiële administratie van de Sociëteit en 

van het Gezelschap Anonymus alsmede met het onderzoek van de balans en de staat van baten en 

lasten (resultatenrekening). 

De Kascommissie brengt jaarlijks in de Algemene Vergadering verslag uit over haar werkzaamheden 

en bevindingen en adviseert de leden over de decharge van het Bestuur. 

 

De Kascommissie, die het onderzoek heeft uitgevoerd bestaat uit de heren Rob Pieterse, Ernst van 

Hille en Frits Steenbruggen. In overleg met Cas Bots kon de bijeenkomst van de Kascommissie 

doorgang vinden op 7 mei 2021 vanaf 14:00 uur. De controle is uitgevoerd in aanwezigheid van de 

administrateur Cees Los, ten huize van Rob Pieterse. De penningmeester kon op het laatste moment 

toch niet aanwezig zijn maar de controle kon wel doorgaan daar de administrateur alle benodigde 

documenten had meegebracht. Er waren nog enige vragen voor de penningmeester die enige dagen 

later door hem telefonisch naar alle tevredenheid zijn beantwoord. 

 

WERKZAAMHEDEN 

Ons onderzoek is uitgevoerd met inachtneming van het in Nederland aanvaarde stelstel van 

boekhoudkundige regels, en is erop gericht een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 

financiële overzichten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Onze werkzaamheden 

omvatten onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter 

onderbouwing van de bedragen en de toelichting in de overzichten. Wij zijn van mening dat ons 

onderzoek een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

 

TOELICHTING 

In zijn algemeenheid is de Kascommissie van mening dat de financiële administratie van de Sociëteit 

de Vereeniging goed ingericht en duidelijk is.  

 

De toelichting op de balans van de Vereeniging was aanleiding tot de volgende opmerking: 

 

• Vooruit ontvangen posten voor een bedrag van € 26.720 hebben uitsluitend betrekking op 

de contributie voor 2021. 

 

De toelichting op de resultatenrekening (de staat van baten en lasten) was aanleiding voor de 

volgende vragen en opmerkingen: 

 

• De opbrengst van feesten en partijen en van de vaste huurders zijn in het afgelopen  

boekjaar met € 14.207 gedaald. Deze daling komt geheel voor rekening van de lange sluiting 

van de sociëteit vanwege het Covid-19 virus.  

• De kosten van Anonymus zijn aanzienlijk minder dan in 2019. Jammer dat het gezelschap, 

ook door het Covid-19 virus niet meer evenementen kon organiseren. 
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OORDEEL 

Wij zijn van oordeel dat de financiële administratie en overzichten in de jaarrekening 2020, 

bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten, van Sociëteit De Vereeniging en de 

ontvangsten en uitgaven over 2020 van het Gezelschap Anonymus een juist en volledig beeld 

weergeven van de vermogenstoestand en het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid. 

 

ADVIES 

Wij adviseren de Algemene Vergadering het Bestuur van Sociëteit De Vereeniging en het Gezelschap 

Anonymus decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2020. 

 

’s-Gravenhage, 6 juni 2021 

De Kascommissie, 

 

Rob Pieterse (voorzitter) 

 

Ernst van Hille (lid) 

 

Frits Steenbruggen (lid)  


