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Rapportage en administratie
Samenstelverklaring
In de jaarrekening komt geen samenstellingsverklaring van de accountant. De statuten moeten op dit
onderdeel nog aangepast worden. Dit heb ik vorig jaar opgemerkt en voor zover ik kan nagaan is dit
nog niet gewijzigd.
Bestemmingsreserve
Vorig jaar heb ik het volgende geadviseerd: In de statuten staat vermeld dat de vereniging een
reserve dient aan te houden om minimaal een jaar de vaste kosten te kunnen dragen in een worse
case situatie zoals het beëindigen van de vereniging. De vaste kosten zijn becijferd op afgerond €
10.000. Mijn advies aan het bestuur is om voor dit bedrag een bestemmingsreserve aan te houden en
het geld ook daadwerkelijk op een aparte spaarrekening te parkeren. Concreet is hier geen invulling
aan gegeven en dat is aan het bestuur.
Voorkomen dubbele betalingen
Het is in 2021 voorgekomen dat betaalde kostennota’s twee keer betaald zijn. De penningmeester
heeft dit zelf ontdekt en ook tijdig hersteld; de teveel betaalde bedragen zijn teruggestort. Deze
situatie is mogelijk te voorkomen door de datum van betaling op de inkoopfacturen te noteren en in
de map met betaalde facturen op te ruimen.
Nummering facturering advertenties
Er worden verkoopfacturen verzonden aan bedrijven die adverteren; deze facturen zijn in aantal
beperkt. Bij de omschrijving van de factuur wordt nu geen aparte unieke nummering toegepast; dat
is verstandig wel te doen.
Toekomst vereniging
De vereniging heeft te maken met een verder vergrijzende ledenaantal. Het is aan te bevelen dat het
bestuur visie op de toekomst gaat formuleren. Het is mooi te zien dat er een schema van aftreden
opgemaakt is.
De doelgroep van de verenging zien te benaderen en te interesseren voor het lidmaatschap is een
uitdaging. Ter overweging zou u verzorgings- en bejaardenhuizen kunnen benaderen in en direct om
Leeuwarden. Vaak is het geheugen naar vroeger bij oudere mensen goed en kunnen de uitgaven van
Leovardia bijdragen aan het genieten van oude herinneringen.

Decharge
De administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen; het voorstel is om de penningmeester
decharge te verlenen.

