VERKLARING

De Kascontrolecommissie van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. bestaande
uit de leden W. van de Put en (ondergetekende) J.A. Fraijman heeft op maandagmiddag 1 maart
2010 na 14:00 uur ten kantore van de Vereniging inzage gehad in de financieelladministratieve
bescheiden van de Vereniging. alsmede in de concept-Jaarrekening 2009.
Daarbij waren aanwezig de heer Th. van der Kroon. penningmeester van de Vereniging en de heer
S.J. Blijleven. administrateur.
De commissie heeft als voigt bevonden.
Er is inzage geweest in de financiele bescheiden (vnl. bankafschriften). waarvan is geconsta
teerd dat de hoofdzakelijke cijfers overeen komen met die in de Jaarrekening 2009.
II

Met de penningmeester en de administrateur is ampel overleg gevoerd over de wijze waarop
bepaalde posten zijn opgenomen in de Jaarrekening 2009. Dit betreft afwegingen of posten als
eenmalig. dan wei als structureel van aard moeten worden aangemerkt. Hierop is het concept
van de rekening aangepast.

III

De commissie constateert een tendens: verschuiving 'Ian "papieren" kosten naar "digitale"
kosten. welke in belangrijke mate worden veroorzaakt door het tijdsbeeld.

IV

De commissie constateert een gezond eigen vermogen. dat als "weerstandsvermogen" voor
veranderende tijden kan dienen. of als ondersteuning van actievoering.

V

De commissie spreekt haar waardering uit voor de overzichtelijke en inzichtelijke wijze waarop
de administratie wordt gevoerd en gepresenteerd.

Aldus verklaard en getekend te Amsterdam. de 6e maart 2010.

w. van de Put
Nabericht
1:

De commissie stelt voor om voor intensieve vrijwilligerswerkzaamheden - niet zijnde
bestuurlijke werkzaamheden - een (belastingvrije) beloning van maximaal 1.500 euro per
persoon jaarlijks toe te kennen.

2:

De heer Van de Put stelt zich - na 3 maal zitting - niet herkiesbaar als lid van de Commissie.
De commissie verheugt zich erop als uit het vrouwelijke echelon van het ledenbestand een
opvolgster kan worden benoemd.
Ten behoeve van de continuiteit stelt (ondergetekende) de heer Fraijman stelt zich nog een
malig - voor de 4 e maal - verkiesbaar.
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