
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland 

 

Verklaring kascommissie 

  

Ondergetekenden: 

  

Naam: C. Heeres 
  

Lidnummer: 1537 
 

en  

 

Naam: A. Schomaker 
  

Lidnummer: 591 
 

 

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de  

 

exploitatie over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 en de  
 

balans per 31 december 2019 van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek 
 

Duitsland te Den Haag, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 

De kascommissie heeft de volgende opmerkingen: 
 

• Het bestuur heeft in 2018 een Protocol voor de Kascommissie opgesteld. De 

Kascommissie is van mening dat dit Protocol volgens de statuten ter goedkeuring 

aan de leden moet worden voorgelegd;  
Reactie bestuur: Het Protocol voor de kascommissie zal alsnog in de 

eerstvolgende ledenbijeenkomst van de werkgroep Genealogisch Onderzoek 

Duitsland aan de leden worden voorgelegd. 

• De Kascommissie heeft in haar rapport van 15 maart 2019 aangeraden om de 

ledenadministratie en de boekhouding verder te automatiseren. Deze opmerking 

is niet opgenomen in de notulen van de ledenvergadering van 30 maart 2019. De 

Kascommissie is van mening dat opmerkingen van de Kascommissie kenbaar 

moeten zijn voor de leden; 
Reactie bestuur: Naast de financiële verantwoording zullen ook de bevindingen 

van de kascommissie jaarlijks op website worden geplaatst.  

• Het gedrukte aantal van Gens Germana bedraagt 500 stuks. Het aantal leden 

bedraagt per 1 januari 2020 318 personen. De Kascommissie vraagt zich af of het 

gedrukte aantal niet omlaag kan. Biedt het versturen van een digitale versie bij 

tekorten een oplossing? 
Reactie bestuur: De restoplage wordt gebruikt voor promotie. In het verleden is 

gebleken dat bij vermindering van het aantal de kosten niet evenredig omlaag 

gaan. Het bestuur gaat nog een keer navraag doen bij de drukker.  

• De Kascommissie vraagt zich af wat volgens het bestuur het gewenste vermogen 

van de vereniging is. Kan het huidige vermogen omlaag?  
Reactie bestuur: De werkgroep is gezond gelet op de solvabiliteit (verhouding 

eigen t.o.v. vreemd vermogen =89). 

Een deel van het eigen vermogen krijgt de volgende bestemming. 

1.) Een buffer van € 2.500,-- voor het opvangen van dalende inkomsten door het 

teruglopen van het ledenaantal. Bij gelijkblijvende uitgaven hoeft de 

contributie dan niet te worden verhoogd. 

2.) Een bedrag van € 2.500,-- wordt bestemd voor het maken van de CD-rom 

Gens Germana 2013 t/m 2019.     



   

 

 

De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur van de 

 

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland décharge te  

  

verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer over de periode  

 

1 januari tot en met 31 december 2019 
  

 

Plaats: Den Haag     datum 10 maart 2020 
  

 

Namen en handtekeningen:             A. Schomaker   C. Heeres 

 


