
Verslag onderzoek Kascommissie naar de Jaarrekening 2019 van de Vereniging Nederlands 
Cabinepersoneel VNC 

 
Algemeen  
Op 20 april 2020 hebben de Kascommissieleden Mark Broekhans, Tanja Fransen en Paul Millward de 
Jaarrekening 2019 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 2019 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 2019  
De Jaarrekening 2019 geeft zoals in voorgaande jaren blijk van een aanhoudend financieel sterke 
VNC.  
Hierbij is de leden- en bijhorende contributie-groei een belangrijk aspect. De contributie dekt voldoende 
de kosten en draagt tevens bij aan het verenigingsvermogen. Dit verenigingsvermogen is onder 
gelijkblijvende omstandigheden voldoende op peil. De Kascommissie meldde hierover het volgende in 
het verslag over het boekjaar 2018: "... echter is verdere verhoging hiervan geen luxe gezien de 
ongewisse toekomst van de luchtvaart.". 
Vandaag de dag, in deze uiterst moeilijke economische omstandigheden, maakt dat het voldoende op 
peil zijn van het verenigingsvermogen zeer welkom is voor de kwaliteit en de continuering van de 
activiteiten van de vereniging. 
Het Bestuur heeft voor het boekjaar 2019 een rationeel financieel beleid gevoerd. De financiële keuzes, 
met name die ten aanzien van beleggingen, heeft het Bestuur wederom goed aan de Kascommissie 
verantwoord. 
 
Vooruitblik en begrotingen  
De algemene financiële verwachtingen van de Kascommissie voor 2020 en 2021 zijn dat de baten een 
neerwaartse trend zullen ondergaan. De komende jaren zal het Bestuur daarom de lasten tot een strikt 
noodzakelijk niveau moeten terugbrengen. Het Bestuur heeft de Kascommissie haar aangepaste beleid 
hiertoe kenbaar gemaakt en aangegeven dat deze ultimo april 2020 zal zijn ingevoerd. Dit beleid heeft 
als doel de financiële huishouding van de vereniging voor de toekomst stabiel te houden. Doordat de 
kentering van conjunctuur zeer recent intrede heeft gedaan, is dit aangepaste beleid in de huidige 
begroting van 2020 niet zichtbaar. Het opstellen van een goed voorspellende begroting is onder 
normale financieel-economische omstandigheden geen sinecure. Gezien de huidige mondiale 
economische situatie, de sombere verwachtingen en de onzekerheden voor de toekomst, zelfs schier 
onmogelijk. Gezien voorgaande heeft het Bestuur ervoor gekozen om de begroting voor boekjaar 2021 
gelijk te houden met 2020. Ondanks de begroting-technische onzekerheden, onderschrijft de 
Kascommissie de hierin door het Bestuur genomen besluiten. 
  
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 2019 gezond.  
Wij bevelen derhalve de Algemene Ledenvergadering aan om de Jaarrekening 2019 en de begroting 
2021, zoals gepubliceerd, vast te stellen en het Bestuur, in casu de Penningmeester, décharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  
 
Tot slot  
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, 20 april 2020  
Kascommissieleden:  
 
Mark Broekhans, Tanja Fransen, Paul Millward 


