
Op d.d. 13-06-2018 heeft de Kascontrolecommissie (KCC) bestaande uit de Majoor der Fuseliers A.J.J.M. 

Luijten en de Luitenant-kolonel bd P.M. van Heeswijck namens de leden van de Vereniging Van 

Officieren Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (VVOGFPI) de financiën en de verantwoording daarvan 

over het boekjaar 2017 gecontroleerd conform het gestelde in artikel 16 lid 4 van de Statuten. Er 

gekeken naar de aanbevelingen van de KCC over het boekjaar 2016. 

De kascontrole vond plaats in een coöperatieve sfeer en alle benodigde financiële bescheiden werden 

overlegd. De kascontrole is steekproefsgewijs uitgevoerd en verliep uitstekend doordat de boekhouding 

transparant en overzichtelijk wordt gevoerd. De penningmeester heeft door haar goede voorbereiding 

de vragen van de commissieleden snel en naar volle tevredenheid kunnen beantwoorden.  

De volgende punten zijn door de KCC geconstateerd; 

- Alle gecontroleerde uitgaven zijn rechtmatig gedaan (in lijn met de statuten van de Vereniging).  

- De bezittingen van de Vereniging bestaan uit gouden draagspelden en regimentsstrikken. De 

registratie van het aantal regimentsstrikken (waardebepaling) kon nog steeds niet worden 

overlegd, omdat de regimentsstrikken bij de Sie S1 liggen. De KCC geeft aan dat dit een 

onwenselijke situatie is en penningmeester geeft aan dat dit nog voor de komende ALV zal zijn 

rechtgetrokken 

- De jaarrekening 2017 geeft zoals in voorgaande jaren een beeld van een stabiel en gezond 

verenigingsvermogen. 

Aanbevelingen van de KCC 2017; 

- De registratie van de regimentsstrikken was op het moment van de kascontrole nog steeds niet 

inzichtelijk gemaakt en dient zo snel als mogelijk echter in ieder geval voor de ALV te zijn rec. 

Conclusie; naar mening van de KCC geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het exploitatieresultaat 

en de vermogenspositie van de VVOGFPI. De KCC is zeer tevreden met het gevoerde financiële beleid en 

acht de financiële positie van de VVOGFPI gezond. Wij bevelen derhalve de Algemene Ledenvergadering 

aan om de jaarrekening 2017, zoals bekend gesteld in deze vergadering, vast te stellen, de penning-

meester te complimenteren en te bedanken voor haar inzet en het bestuur VVOGFPI decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2017. 

Oirschot, 13-06-2018 

De leden kascontrolecommisie, 

 

 

A.J.J.M. Luijten       P.M. van Heeswijck 


