Verslag van de kascommissie
Op 9 april 2020 heeft de Kascommissie van de Ledenraad van Noloc de financiële verslaglegging over
het boekjaar 2019 gecontroleerd.
De door de penningmeester Jeroen Bregman aangeleverde rapportage en verklaring over 2019
vormde de bron voor controle en checks. Ook hebben we, evenals voorgaande jaren, de procedures
rond de afhandeling van facturen en declaraties, de aansluiting tussen ledenaantallen en contributies
en banksaldi ultimo 2019 de revue laten passeren. Onze vragen zijn uitvoerig en naar behoren
beantwoord door de heer Keith Wilson, administrateur van MOS t.b.v. Noloc en de heer Jeroen
Bregman.
In verband met de geldende corona-maatregelen is de commissie voor haar controle niet fysiek,
zoals gebruikelijk, bij elkaar gekomen maar is er gebruik gemaakt van videobellen (Zoom).

Financiële verantwoording:
De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële opstelling van baten en lasten een getrouw
beeld geeft van werkelijkheid.
Ten aanzien van de Baten, voortvloeiend uit de contributie en inschrijving van nieuwe leden, is
vastgesteld dat deze op basis van de vergelijking met de ledenaantallen, waarheidsgetrouw is
weergegeven. In lijn met het voorgaande jaar zien we een rustig netto groei van het ledenaantal.
Onder dit resultaat komt steeds meer naast de groei van nieuwe leden het vertrek van aspirant
leden naar voren welke de stap tot de Noloc erkenning niet hebben kunnen maken.
Met betrekking tot de Lasten hebben we ons vooral gericht op posten die substantieel hoger of lager
uitkwamen dan de begroting in zowel procentueel als absoluut opzicht. De resultaten over 2019
geven hier in zijn algemeenheid een beeld dat de kostenplaatsen binnen de te aanvaarden marge
van afwijking vallen. Daar waar grotere afwijkingen geconstateerd zijn, waren die op een andere
wijze binnen de kostenplaatsenstructuur herverdeeld dan wel anders toegedeeld. Met andere
woorden kan gezegd worden dat de begroting en de realisatie over het 2019 gelijk op gaan. Met dien
verstande dat de begroting voor 2019 uitging van een verlies voor de vereniging van €30.000,- bleek
de realisatie juist een positief beeld af te geven in een winst van €30.000,- voor de vereniging. Dit
betreft de afgeronde bedragen waarbij €15.000,- van de winst direct voor de kosten van het 30-jarig
jubileum van de vereniging gereserveerd is.
Eigen vermogen / Balans
Evenals in het voorgaande jaar heeft de kascommissie geconstateerd dat het eigen vermogen van de
vereniging toenemend is en daarmee dat de vereniging als financieel gezond kan worden
gekenschetst. De toename van het eigen vermogen vraagt, naar inzicht van de kascommissie,
aandacht van het bestuur voor de komende jaren. De toename op zich zelf is gewenst echter geen
doel op zich.
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Het Noloc is samen met het CMI een nieuwe weg voor erkenning van loopbaancoaches ingeslagen.
Op dit moment worden daar stevige, waaronder financiële, voorbereidingen gezamenlijk in
getroffen.
Dit zal ook financieel het nodige van de vereniging vragen. Zoals in de vorige controle bemerkt heeft
het bestuur daar een bedrag van €150.000,- voor gereserveerd. Deze reservering is nog steeds
aanwezig. Vanzelfsprekend worden meerdere bedragen gereserveerd, maar deze post is van
dermate hoogte dat de Kascommissie hier extra naar gekeken heeft.
Het viel de commissie op dat in de balans het banksaldo (eind 2019) met ruim €70.000,- is
toegenomen ten opzichte van 2018. De commissie heeft gevraagd op welke onderdelen deze groei is
gestaafd. De Penningmeester heeft hierover later een schriftelijke en afdoende verklaring gegeven.

Procedures
Alle geldstromen worden inzichtelijk en adequaat beheerd. Getrapte accordering van
facturatiestroom is consequent en gecontroleerd uitgevoerd. Daarmee is de kascontrole in goed
overleg met penningmeester, zeer soepel verlopen.
Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor het vele goede werk dat gedurende vele jaren is
verricht door onze penningmeesters en de betrokken medewerkers van MOS.

Namens de kascommissie,
Jurriën, Diederik, Erik en Carl

9 april 2020
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