
Verslag van de controle van de Jaarrekening 2019 van het  

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap 

 

Op de Jaarvergadering van 2019 heeft het KNHG een Kascommissie ingesteld, bestaande uit 

de leden Frans Groot en Lauren Lauret. Deze commissie heeft de Jaarrekening 2019, 

opgesteld door de Penningmeester van het KNHG, ontvangen en bestudeerd. Zij heeft in een 

gesprek met Caroline van Vliet vragen over de financiële administratie gesteld. Deze vragen 

zijn afdoende beantwoord. Op grond van deze werkzaamheden kan de commissie het 

volgende opmerken en aanbevelen.  

 

Bevindingen  

1. De jaarrekening vertoont een stabiele ontwikkeling van de financiën van het 

genootschap, de staat van de baten en laten geeft een duidelijk beeld van de 

activiteiten van het genootschap en de verplichtingen die daaraan verbonden zijn. Het 

jaar 2019 kent daarbij een overschot van 27.478 euro.  

2. Er is een bestemmingsreserve gecreëerd uit de overlopende budgetten van de 

uitvoering van het jubileum 2020 (19.000 euro) en het positieve resultaat van de 

Historicidagen 2019 (2556 euro). Dit bestemmingsfonds zal worden aangewend voor 

de realisatie van de Historicidagen in 2021. Het eigen vermogen is het afgelopen 

boekjaar toegenomen met het bedrag van 5.922 euro.  

3. Zoals in eerdere jaren ook werd geconstateerd zijn er twee belangrijke factoren die in 

de inhoudelijke beoordeling moeten worden betrokken: ten eerste het feit dat het 

personeel feitelijk in dienst is van het KNAW-instituut Huygens-ING, waar het 

KNHG ook is gehuisvest. De salarissen van het personeel worden overigens door 

KNHG vergoed, terwijl voor de huisvesting, ondersteuning in personeelszaken en 

financiële administratie een procentuele bijdrage (overhead) wordt afgedragen; ten 

tweede dat het KNHG zijn activiteiten voor een belangrijk deel laat subsidiëren door 

twee externe fondsen, het Harreveldfonds en de KNAW. Hieronder vallen niet alleen 

congreskosten en dergelijke, maar ook subsidies voor personeel.  

4. Dit is tweede boekjaar waarin de financiële administratie van Huygens ING de lasten 

‘voorfinanciert’. Dat is de verklaring waarom de liquide middelen ultimo 2019 lager 

zijn dan in het voorgaande boekjaar. De kortlopende schulden vallen lager uit dan in 

2018 omdat het Humanities Cluster tussentijds het KNHG heeft gefactureerd. 

5. Net als in 2018 is er door personele wisselingen een lager bedrag aan salariskosten 

voor de vaste medewerkers betaald dan begroot.  

6. De aanbeveling van de kascommissie in het jaar 2018 om de archivering van de 

declaraties en kasstukken op projectbasis te ordenen, is opgevolgd. 

 

Aanbeveling 

 

De aanbeveling van de kascommissie in het jaar 2018, om ten behoeve van de 

controleerbaarheid de specificatie van de kosten die Huygens ING in rekening brengt apart op 

te nemen in de administratie, geven we als aandachtspunt mee. 

 

 

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 Jaarvergadering akkoord te 

gaan met de Jaarrekening.  

 

Dankbetuiging  

 

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

verkregen inlichtingen.  

 

Amsterdam, 6 november 2020 
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