
Verslag onderzoek Kascommissie naar de Jaarrekening 2018 van de Vereniging 

Nederlands Cabinepersoneel VNC 
 

Algemeen 
Op 6 mei 2019 hebben de Kascommissieleden Mark Broekhans, Paul Millward en Fred 

Nollen de Jaarrekening 2018 met de achterliggende stukken en bescheiden van de Vereniging 

Nederlands Cabinepersoneel VNC gecontroleerd. De door de Kascommissie gevraagde 

toelichting is gegeven door Penningmeester Roberto Tunzi en Algemeen Bestuurslid Chris 

van Elswijk.  

Het kantoor Londen & van Holland, Registeraccountants, heeft de jaarrekening opgesteld op 

basis van de financiële administratie over het boekjaar 2018 met de daarbij behorende 

bescheiden. Op deze wijze is de gewenste inzage verleend in de financiële huishouding van 

de vereniging en heeft de Kascommissie een helder en volledig beeld verkregen van de 

financiële positie van de vereniging. 

 

Jaarrekening 2018 
De Jaarrekening 2018 geeft wederom blijk van  een financieel sterke VNC.  

We zien een gezonde ledenaanwas met bijhorende contributie toename. De contributie dekt 

ruimschoots de kosten en draagt tevens bij aan het verenigingsvermogen. Dit 

verenigingsvermogen is onder gelijkblijvende omstandigheden voldoende op peil, echter is 

verdere verhoging hiervan geen luxe gezien de ongewisse toekomst van de luchtvaart. 

Opgemerkt dient te worden dat door een eenmalig en positief financieel effect de contributie- 

inkomsten over boekjaar 2017 een vertekend beeld geven, waardoor het lijkt alsof de 

contributie-inkomsten over boekjaar 2018 zijn afgenomen. In historisch perspectief is er 

echter sprake van een structurele ledenaanwas en de hiermee verband houdende groei van 

contributie-inkomsten. We zien dat deze lijn zich ook over 2018 heeft voortgezet.   

 

Voor het boekjaar 2018 geldt dat het Bestuur met een prudent oog naar de uitgaven heeft 

gekeken en de regie hierover strak heeft gehanteerd. De financiële keuzes heeft het Bestuur 

wederom goed aan de Kascommissie verantwoord. 

 

Vooruitblik 
De verwachting van de Kascommissie voor 2019 is een continuatie van de voornoemde koers 

en dat de uitgaven met redelijke marge de begroting zullen volgen. Het gezonde en stabiele 

financiële resultaat kan zich zo voortzetten.  

 

Advies aan de ALV 
Naar de mening van de Kascommissie geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het 

exploitatieresultaat en de vermogenspositie van de vereniging. De Kascommissie is tevreden 

met het gevoerde financiële beleid en acht de financiële positie van de VNC ultimo 2018 

gezond. 

 

Wij bevelen derhalve de Algemene Ledenvergadering aan om de Jaarrekening 2018, zoals 

gepubliceerd, vast te stellen en het Bestuur, in casu de Penningmeester, décharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid. 

 

Tot slot 
Per deze ALV zal Fred Nollen zich niet meer beschikbaar stellen als lid van de 

Kascommissie. Dit is in lijn met het besluit van de Kascommissie om een vernieuwing van 

samenstelling na te streven. 



 

Het afgelopen verslagjaar heeft de Kascommissie wederom een prettige samenwerking gehad 

met Penningmeester Roberto Tunzi, Algemeen Bestuurslid Chris van Elswijk en de 

medewerkers van het secretariaat. De Kascommissie bedankt hen voor de fijne 

samenwerking. 

 

 

Schiphol–Oost, 06 mei 2019 

 

Kascommissieleden 

Mark Broekhans                        Paul Millward                           

 Fred Nollen 

 

 


