
VERKLARING

De Kascontrolecommissie van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnen-

stad (VVAB), bestaande uit de leden J.A. Fraijman en G.Th. van Heusden, heeft

op dinsdagochtend 5 april 2011 na 10:00 uur ten kantore van de penningmeester

Th. van der Kroon in zijn aanwezigheid inzage gehad in de financiëel/admini-

stratieve bescheiden van de VVAB alsmede in de concept-jaarrekening 2010.

De commissie heeft als volgt bevonden:

1) Er is inzage geweest in de financiële bescheiden (vnl. bankafschriften)

waarvan is geconstateerd dat de hoofdzakelijke cijfers overeenstemmen met die

in de concept-jaarrekening 2010.

2) Met de penningmeester is overleg gevoerd over de wijze waarop bepaalde

posten zijn opgenomen in de concept-jaarrekening 2010.

3) De commissie constateert een daling van het vermogen; deze daling zal

echter in 2011 gecompenseerd worden door de verhoging van het lidmaatschaps-

bedrag.

4) De commissie constateert een verschuiving van de kosten van het blad de

Binnenstad naar Bureaukosten. Dit heeft te maken met een overheveling van

werkzaamheden van de drukker naar de VVAB. De kosten totaal blijven ongeveer

gelijk.

5) De commissie is van oordeel dat de Binnenstad een zeer belangrijk element

is in de activiteit van de VVAB en zeker moet blijven bestaan. Om de kosten

in de hand te houden is wellicht een vermindering van zes naar vijf

afleveringen per jaar mogelijk, waarbij de omvang van enkele afleveringen

verhoogd kan worden van 16 naar 24 pagina’s. In de zomertijd zou een

aflevering kunnen vervallen, temeer daar informatie over de VVAB ook op de

website beschikbaar is.

6) Als zou blijken dat de website in voldoende mate voorziet in de

informatiebehoeft zou de frequentie van de Binnenstad wellicht naar vier

afleveringen van 24 pp per jaar kunnen dalen. Dit gaat ten koste van

advertentie inkomsten en er moet dus een berekening gemaakt worden. Wel kan

de prijs iets omhoog of kunnen er bij 24 pp wat meer advertenties worden

opgenomen zonder dat dit al te storend wordt.

7) Wellicht verdient het aanbeveling te onderzoeken of er niet een aantal

grotere bedrijven in Amsterdam gevonden kunnen worden die de VVAB jaarlijks

met een bedrag willen ondersteunen. De namen worden dan vermeld in de

Binnenstad en/of op de website.

8) De commissie spreekt haar waardering uit voor de  overzichtelijke wijze

waarop de penningmeester op de korte termijn die hem ter beschikking stond de

cijfers heeft samengesteld.

Aldus verklaard en getekend te Amsterdam, 5 april 2011.

J. A. Fraijman G. Th. van Heusden

NABERICHT

De commissie verheugt zich erop als uit de leden een opvolgster kan worden

benoemd.

Als geen nieuw lid gevonden wordt stelt de heer Fraijman zich nog eenmaal —

voor de 5e keer — verkiesbaar.


