
Verslag van de controle van de Jaarrekening 2016 van het
Kon in klijk N ed erlands H istorisch Genootscha p

op de Jaarvergadering 20L6 heeft het KNHG een Kascommissie ingesteld, bestaande uit de
Ieden Tom Scheepstra en Peter Romijn. Deze commissie heeft de Jaarrekening 2016,
opgesteld door de Penningmeester van het KNHG, ontvangen en bestudeerd. Zij heeft de
penningmeester enkele schriftelÍjke vragen gesteld om vervolgens CIp L2 oktober Z1tl op
het kantoor van het KNHG in Amsterdam de onderlíggende bankafschriften en kasstukken te
inspecteren. op grond van deze werkzaamheden kan de commissie het volgende opmerken
en aanbevelen.

bevindingen
1. De balans vertoont een stabiele ontwikkeling van de financiën van het genootschap,

de staat van baten en lasten geeft een duidelijk beeld van de activiteiten van het
genootschap en de verplichtingen die daaraan zijn verbonden.

2. Zoals vorig jaar werd geconstateerd zijn er twee belangrijke factoren die in de
inhoudelijke beoordeling moeten worden betrokken: ten eerste het bekende feit dat
het personele beheer en de huisresting door het KNAW-instituut Huygens/lNG
worden verzorgd en feitelijk niet op de begroting van het KNHG drukken; ten tweede
dat het KHHG zijn activÍteiten veor een belangrijk deel kan laten subsidiëren door
twee externe fondsen, het Harreveld-Fonds en het Van Arkel Fonds. Hieronder vallen
níet alleen congreskosten en dergelijke, maar ook subsidies voor staf en stagiaires,
die door alè-subsialÏënten reehtstreèks aan hetttuygensllNG worden betaald.

3. opvallend ís dat ín het bijzonder de kosten voor publieksactiviteiten heel anders uit
zijn gevallen dan begroot. Volgens verkregen inlichtingen heeft de daadwerkelijke
besteding rran deze bedragen pas in 2017 plaats gevonden, waardoor de realisering
níet in 2016 heeft plaats gevonden.

4. De salariskosten voor vaste medewerkers zijn lager geweest dan begroot omdat een
líd van het vast personeel elders werd gedetacheerd en de salariskosten voor de
vervanging lager uit vielen.

5. Het ledenaantal vertoont voor het eerst in jaren een duidelÍjk waarneembare stijging.
De Historicidagen bÍijken daarbij als belangrijk evenement te gelden voor het wetven
van nieuwe leden.

aanbevelingen

1. overwogen kan worden het aantal bankrekeningen (vier plus twee voor de van Arkel-
stichtíng), waarvan het KNHG gebruik maakt, terug te brengen.

2. ln november 2AL6 Ís het'Jong KNHG'opgerícht. Dít krijgt een budget van € 2000 per
jaar voor zijn activiteiten toegekend. De penningmeester houdt een eigen
boekhoudíng bU. De betalingen verlopen via de bankrekeningvan het KNHG. De
kascommissie beveelt aan om de besteding van dit budget en de
budgewerantwoordelijkheid (uiteraard onder eindverantwoordelijkheid van de
penningmeester) zichtbaar te maken in de volgende jaarrekening.

3. Het ledenverloop over het verslagjaar zou zichtbaar gemaakt moeten worden in de
Jaarrekening. Het Bureau zal het overzícht over 20L5 in een bijlage aan de
Jaa rrekening toevoegen.



conclusie

De kascommissie heeft tot haar genoegen geconstateerd dat de financiën van het KNHG op

orde zijn, dat de Jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activiteiten en dat de

onderliggende documentatie uitstekend op orde is. Zij adviseert de Jaarvergaderíng akkoord

te gaan met de Jaarrekening.

dankbetuiging

De Kascommissie dankt de Penningmeester en de medewerkers van het Bureau voor de

verkregen inlichtingen.

MeppellUtrecht, 27 oktober 2Ot7

Tom Scheepstra


