
Verslag onderzoek Kascommissie naar de Jaarrekening 2017 van de Vereniging 
Nederlands Cabinepersoneel VNC

Algemeen

Op 15 mei 2018 hebben de Kascommissieleden Mark Broekhans, Paul Millward en Fred 
Nollen de Jaarrekening 2017 met de achterliggende stukken en bescheiden van de 
Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC gecontroleerd. Zij werden daarin begeleid 
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 met de daarbij behorende 
bescheiden. Hiermee is inzage verleend in de financiële huishouding van de vereniging. De 
Kascommissie heeft zo een helder en volledig beeld verkregen van de financiële positie van 
de vereniging.

Jaarrekening 2017

De Jaarrekening 2017 geeft blijk dat de VNC in financiële zin een groeiende en sterke 
vakvereniging is. Hierbij hebben het beleggingsbeleid, de verhoogde ledenaanwas en 
contributie mede in 2017 positief bijgedragen aan het verenigingsvermogen. Hierbij 
opgemerkt dat de salarisverhogingen voorkomend uit de nieuwe pensioenovereenkomst bij 
KLM en KLC structureel van aard zijn en derhalve zullen blijven bijdragen aan de inkomsten.

De Kascommissie merkt op dat er een aanzienlijke ledenaanwas heeft plaatsgevonden bij 
alle secties en dat deze niet alleen tot hogere contributie inkomsten heeft geleid, maar ook 
tot een hogere druk op de VNC infrastructuur. Ook de oprichting van de easyJet sectie 
heeft hierin zijn effect gehad. Deze gecombineerde effecten zijn onder andere ondervangen 
door een uitbreiding van het personeelsbestand.

De Kascommissie ziet over het algemeen slechts een geringe toename in de kosten. Wel is 
er een verschuiving binnen de post ‘advieskosten derden’ waarneembaar. Deze 
verschuiving is toe te schrijven aan de toegenomen CAO onderhandelingswerkzaamheden 
bij de verschillende secties.

Samenvattend, ondanks dat het turbulente jaar met zijn stevige CAO onderhandelingen en 
werkonderbrekingen bij een van de secties veel van de VNC heeft geëist, laat de VNC 
robuuste cijfers zien.

Vooruitblik

De verwachting van de Kascommissie voor 2018 is dat de uitgaven met redelijke marge de 
begroting zullen volgen. Voor de begroting van 2019 zijn de uitgangspunten gelijkgesteld.

Een nieuw in gebruik te nemen digitaal boekhoudprogramma zal zorgen voor het sneller en 
makkelijker inzichtelijk maken van de financiële administratie en stukken. Het zal een 
belangrijk financieel beheer-tool worden. Hiermee kan de Kascommissie te allen tijde inzicht 
verkrijgen in het financiële status van de VNC.
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In 2018 is er sprake van voortzetting van de ledenaanwas. Dit en het voortgezette prudente 
financiële beleid, sterkte de Kascommissie in haar geloof in de gezonde toekomst van de 
VNC.

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 
2017 zeer gezond. 

Wij bevelen derhalve de Algemene Ledenvergadering aan om de Jaarrekening 2017, zoals 
gepubliceerd, vast te stellen en het Bestuur, in casu de Penningmeester, décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Tot slot

De Kascommissie heeft in haar vorige verslag gemeld, dat er een verandering zal 
plaatsvinden in de samenstelling van de commissie. Deze verandering van samenstelling is 
lopende en zal de komende jaren verder geëffectueerd worden.

Het afgelopen verslagjaar heeft de Kascommissie wederom een prettige samenwerking 
gehad met Penningmeester Roberto Tunzi en Algemeen Bestuurslid Chris van Elswijk.

De Kascommissie dankt het Bestuur, de personeelsleden en het accountantskantoor voor 
deze fijne samenwerking.

Schiphol–Oost, 15 mei 2018

Kascommissieleden

Mark Broekhans Paul Millward Fred Nollen
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