
 

 

 
 
 
 
 

Verslag van de penningmeester bij de Staat van baten en lasten en de Balans 
over 2017 ten behoeve van de ALV in Amersfoort op zaterdag 26 mei 2018 

 
Beste ICOMOS leden, 
 
We blikken terug op een jaar waarin het bestuur op verschillende fronten bezig is de positie 
van ICOMOS Nederland te versterken, zowel intern als extern. Het, op verzoek van de 
kascontrolecommissie, herstructuren en daarmee transparanter maken van de administratie 
is afgerond. Zo zijn codes ingevoerd om de toewijzing van facturen aan posten te 
vereenvoudigen en zijn activiteiten gesplitst. Het overzicht van gehanteerde codes en posten 
is bijgevoegd. Helaas blijft de automatische incasso nog steeds, zij het voor een beperkt 
aantal leden, een proces van frustratie. Opheldering van de ABNAMRO omtrent de 
achtergrond van storneringen, brengt niet de gewenste duidelijkheid. Het bestuur houdt dit 
nauwlettend in de gaten en beraadt zich over een eventuele overstap. 
 
Kijken we naar de Staat van baten en lasten dan is een afname te zien in de inkomsten van 
de individuele en institutionele leden, ondanks de absolute toename van het aantal 
individuele leden. Dit behoeft enige toelichting: het lagere bedrag wordt veroorzaakt door 
storneringen en (late) betalingen die kalenderjaren overstijgen. Daarnaast hebben enkele 
nieuwe leden hun lidmaatschapsgeld niet betaald wat uiteindelijk tot royement voerde, 
terwijl wel de afdracht aan het internationaal secretariaat was voldaan. Het is een post die 
overloopt van het ene naar het andere kalenderjaar. Deze post brengt voor de administratie 
en penningmeester dan ook veel werk met zich mee. In absolute zin is er in 2017 sprake van 
een lichte stijging van het aantal leden (individueel van 152 naar 162 en young professionals 
van 16 naar 15; institutioneel bleef gelijk met 7). Begin 2018 staat de teller inmiddels op 153 
individuele leden, 20 young professionals en 7 institutionele leden. 
Zoals vorig jaar al is toegelicht, is de afdracht aan ICOMOS Internationaal percentueel 
toegenomen omdat de ledengelden gelijk waren gebleven. Pas met ingang van 2018 is die 
percentuele verhoging gelijk getrokken met de verhoging van de contributie. 
 
De algemene kosten beheer zijn licht gedaald t.o.v. 2016 terwijl de bestuurskosten zijn 
gestegen door actieve deelname van bestuursleden aan congressen en activiteiten. Zo is in 
2017 deelgenomen aan de bijeenkomst van de Vlaamse ISC’s, aan een overleg met ICOMOS 
België t.b.v. een nauwere samenwerking, aan de ICOMOS Europe Group in Berlijn, aan de 
Contactdag in Antwerpen, aan een Euro Meeting in Florence, aan een ISCCL IFLA congres in 
Praag en aan een bijeenkomst met de ICOMOS missie in Veenhuizen in het kader van het 
nominatieproces. 
 
De kosten voor de ALV 2017 staan op 0 omdat het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen 
een genereus gebaar heeft gemaakt door de locatie- en cateringkosten voor haar rekening te 
nemen. De post overige activiteiten betreffen de young & emerging professionals borrel en 
de uitgaven uit de Kleine Kas van de lezingencommissie (ICOMAC).  



 

 

 
 
 
 
 
 
Kijken we naar de posten General Assembly  en Water & Erfgoed dan zien we een 0. De 
uitgaven voor deze posten zijn ten laste gebracht van de reserveringen die voor beide 
posten zijn gemaakt (zie Balans). Twee bestuursleden en vijf leden zijn namens ICOMOS 
Nederland naar de GA in India gegaan. In 2017 is geen nieuwe reservering opgenomen.   
 
Resteert een positief exploitatiesaldo over 2017 dat aan het eigen vermogen is toegevoegd. 
 
---------- 
 
Kijken we naar de Balans dan is het saldo van de betaalrekening gedaald. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven ten laste van het restant van het tegoed van de 
waterrekening en de reservering voor de General Assembly.  
 
De post overig nog te betalen kosten betreft een rekening en declaratie die ten laste valt van 
het Water & Erfgoed restant maar pas begin 2018 is betaald. 
 
Ondanks dat het eigen vermogen licht af is genomen, meent het bestuur dat de vereniging 
er financieel gezond voorstaat. 
 

 
Het bestuur stelt de vergadering voor om de contributie voor 2019 onveranderd te laten 
t.o.v. het niveau 2018, zijnde € 90,- voor individuele leden en € 45,- voor de young 

professionals ( 30). 
 
 
Bemmel, 8 mei 2018 
 
Marc Kocken 
Penningmeester ICOMOS Nederland 


