
Verslag Rekencommissie ten behoeve van de Algemene Vergadering van 

Leden van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut op 25 juni 2021. 

Inleiding 

Dit verslag van de Rekencommissie van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut betreft haar 

werkzaamheden in de periode juni 2020 tot en met mei 2021.  De Rekencommissie is 

ingesteld door de Algemene Vergadering van Leden (AVL) van de vereniging van 29 mei 

2015. 

Tot de taken van de Rekencommissie behoren: 

‘Het doorlichten van de werkzaamheden van de vereniging en de besteding van de gelden op 

doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid’.  

Leidraad is het doel van de vereniging zoals omschreven in de statuten: ‘Het behoud, de 

bescherming en instandhouding van de schoonheid en het historisch-ruimtelijk karakter van 

Nederland in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder’. Daarbij richt de 

Rekencommissie zich op een langjarige en bestendige toekomst van de vereniging.  

De Rekencommissie voert haar taak uit door onderzoek te verrichten en daarover te 

rapporteren aan de AVL. De Rekencommissie heeft in de verslagperiode tweemaal 

vergaderd met het bestuur van de vereniging (13 november 2020 resp. 19 mei 2021), en 

heeft meerdere keren contact en overleg met de Raad van Toezicht gehad. 

Samenstelling Rekencommissie 

In de verslagperiode bestond de Rekencommissie uit de heer E.C. de Bouter, mevrouw H.M. 

Laverman-Berbée en mevrouw J.M. Reichardt. De leden zijn alle in juni 2019 door de AVL 

benoemd voor een periode van drie jaar. Het voorzitterschap wordt momenteel bekleed 

door mevrouw Reichardt. 

Stand van zaken aanbevelingen 2020 

In het verslag ten behoeve van de AVL van 30 oktober 2020 (dd. 24 juni 2020) heeft de 

Rekencommissie een tweetal aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de Stichting 

Heemschut Hulpfonds en de geldstromen m.b.t. de Provinciale Commissies. 

Stichting Heemschut Hulpfonds 

De aanbeveling ten aanzien van de relatie tussen Stichting Heemschut Hulpfonds en 

vereniging (hoe omgaan met het vermogen van de vereniging) is door het bestuur verder 

uitgewerkt. De Rekencommissie is door het bestuur in beide gezamenlijke vergaderingen 

hierover bijgepraat. In de AVL van 25 juni 2021 zal het bestuur de ontwikkelingen in deze 

nader toelichten. Hoewel nog een aantal zaken verder moet worden uitgewerkt, acht de 

Rekencommissie de oplossingsrichting een goede zaak voor de financiële bestendigheid van 

de vereniging op lange termijn.   

Geldstromen Provinciale Commissies en werkgroepen 

In de gezamenlijke vergadering van 13 november 2020 heeft het bestuur aangegeven de 

aanbevelingen van de Rekencommissie over de efficiënte omgang met de 



bestemmingsreserves over te nemen. Zowel bureau als Raad van Toezicht nemen dit als 

aandachtspunt mee richting commissies. Helaas heeft het coronavirus tot uitstel van 

activiteiten geleid, waardoor de reserves niet in alle gevallen konden worden (zijn) 

aangewend voor de doelstellingen van de vereniging. 

Werkzaamheden 2020-2021 

De oproep van de Rekencommissie aan de leden van de vereniging om thema’s kenbaar te 

maken die nader onderzoek door de Rekencommissie vergen, heeft niet tot enige reacties 

geleid. Buiten de continue aandacht voor de stand van zaken met betrekking tot de Stichting 

Heemschut Hulpfonds, heeft de Rekencommissie zich beziggehouden met de hieronder 

genoemde onderwerpen.    

Follow-up ledenbestand 

Een van de onderwerpen die uit het voorgaande jaar nog openstond was een follow-up van 

het onderzoek naar het ledenbestand. In 2018 heeft de Rekencommissie onderzoek gedaan 

naar financiële situatie van de vereniging in samenhang met de ontwikkeling van de 

contributie-inkomsten en het ledental. Geconcludeerd werd dat de vergrijzing en daling van 

het ledenbestand een bedreiging vormde voor de financiële houdbaarheid op de lange 

termijn. Een van de aanbevelingen was om te trachten meer inzicht te verkrijgen in de 

achtergrond van de daling van het ledenbestand teneinde hieruit lering te trekken voor 

mogelijk behoud en werving.  

Door het bureau is begin 2021 hier een follow-up aan gegeven. In de ‘Nieuwsbrief 

ledenwerving’ van januari 2021 wordt door het bureau op de daling van het aantal leden 

ingegaan en is geconcludeerd dat deze voornamelijk te wijten is aan het sterk vergrijsde 

ledenbestand. In de afgelopen drie jaren neemt het aantal nieuwe leden, mede door de 

ingezette ledenwerfacties, jaarlijks toe. Met de informatie in de Nieuwsbrief en de ingezette 

activiteit(en) is een follow-up van het onderzoek uit 2018 door de Rekencommissie op dit 

moment niet meer noodzakelijk.  

Samenvoeging Rekencommissie en Raad van Toezicht 

Zoals aangekondigd in de ALV van 30 oktober 2020 hebben beide toezichtsorganen zich 

gebogen over een efficiënte inrichting van het financieel toezicht binnen de vereniging. Dit 

heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel van de Raad van Toezicht en de Rekencommissie 

om de Rekencommissie in haar huidige vorm te laten vervallen en het financieel toezicht 

onder te brengen in een aparte financiële commissie binnen de Raad van Toezicht. De taken 

van de Rekencommissie worden daarmee statutair verankerd. Het voorstel zal op de ALV van 

25 juni 2021 nader worden toegelicht en in stemming gebracht.  

Beide toezichtsorganen achten het voorstel van belang voor een slagvaardiger en efficiënter 

financieel toezicht, maar een en ander is niet zonder de nodige discussies tot stand 

gekomen.  

Een belangrijk aandachtspunt dat hierbij speelt, is dat in het voorstel de benoeming van de 

leden van de (toekomstige) financiële commissie niet meer direct via de ALV zal 

plaatsvinden. De (toekomstige) financiële commissie zal zoveel mogelijk worden 

samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht (en derhalve de provinciale commissies 



waarvan de leden door het bestuur worden benoemd. Vervolgens worden vanuit de 

provinciale commissies en werkgroepen leden voor de Raad van Toezicht voorgedragen. 

Deze worden weer door de ALV benoemd (statuten artikelen 12.2, 8.4 resp. 8.2)). In reactie 

hierop heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht aangegeven de wijze van benoemen van 

haar leden als aandachtspunt in toekomstige evaluaties mee te nemen. 

Jaarrekening 2020 

Tezamen met de Raad van Toezicht heeft de Rekencommissie de concept-jaarrekening 2020 

beoordeeld op voldoende transparantie om een oordeel te kunnen vormen over de 

financiële resultaten van de werkzaamheden van de vereniging. In voorgaande jaren heeft 

de Rekencommissie de nadruk gelegd op het belang van een ‘beredeneerde toelichting op 

de staat van baten en lasten’. Deze ontbrak evenwel nog bij de concept jaarrekening, wat 

leidde tot een groot aantal vragen aan de penningmeester en bureau (en dus tot extra tijd). 

Het bestuur heeft mede aan de hand hiervan een toelichting op de jaarrekening aangeleverd 

bij de definitieve stukken voor de ALV. De toelichting verschaft meer duidelijkheid bij een 

aantal posten van de balans/staat van baten en lasten maar zou naar de mening van de 

Rekencommissie nog een slag dieper moeten gaan om volledige transparantie te geven in de 

financiële resultaten van de vereniging. Een tijdige inzage voor de financiële commissie in de 

concept-jaarrekening inclusief een toelichting door het bestuur is hiervoor van belang. 

Aanbevelingen 

Stichting Heemschut Hulpfonds 

Met het onderbrengen van het vermogen van de Stichting Heemschut Hulpfonds bij de 

Vereniging komt een zwaardere taak op het bestuur van de vereniging te liggen met 

betrekking tot het in stand houden van het (stam)vermogen. Wij onderschrijven de instelling 

van een beheercommissie en adviseren het bestuur de taken en verantwoordelijkheden van 

een dergelijke commissie alsmede de samenstelling in een reglement dan wel statutair vast 

te leggen. Uiteraard zal de financiële commissie terzake toezicht kunnen uitoefenen. We 

vertrouwen er op dat daarmee in de nieuwe situatie de financiële bestendigheid van de 

vereniging op lange termijn kan worden gewaarborgd.  

Financiën 

Wij adviseren het bestuur een beredeneerde (concept) toelichting bij de jaarrekening 

gelijktijdig met de concept jaarrekening aan de financiële toezichthouder te doen toekomen, 

teneinde eventuele vragen en opmerkingen tijdig te kunnen verwerken in de toelichting aan 

de leden van de vereniging. Dit ter verhoging van de transparantie en het inzicht in de 

financiële resultaten van de werkzaamheden van de vereniging. Met het onderbrengen van 

het vermogen van het Hulpfonds bij de vereniging zal een en ander van nog meer belang 

worden. 

 

De Rekencommissie, juni 2021 


