
Bericht van de Kascommissie 

Geachte Leden van Restauratoren Nederland, 

De Kascommissie is een orgaan waarvan de onafhankelijkheid statutair is gewaarborgd. Haar 

taak is het controleren van het financiële beleid van de vereniging, met name zoals dat door het 

Bestuur, en in het bijzonder de penningmeester, is uitgevoerd. 

Tijdens haar onderzoek heeft de Kascommissie een aantal zaken geconstateerd: 

1. Een conflict tussen het Bestuur en zijn boekhouder heeft tot onwenselijke vertragingen 
geleid in het beschikbaar komen aan de Kascommissie van de nodige boekhouding en 
documenten. (Aldus het Bestuur)

2. Door de onvolledigheid van de tot nu toe moeizaam ingeleverde boekhouding en 
documenten heeft de Kascommissie tot op heden, haar werk niet naar behoren kunnen 
doen, laat staan voltooien.

3. Er is grote druk op de Kascommissie uitgeoefend (o.a. via de Noodwet en BW2) om toch 
vandaag 6 augustus 2020 al dan niet het advies te verlenen.

4. Dit jaar heeft het Bestuur getracht eigenmachtig het door de Ledenvergadering 
benoemde Kascommissielid Hilde Schalkx uit haar functie te ontzetten; de twee 
resterende Kascommissieleden Eleonora van der Veer-Curpan en Roosmarijn van 
Beemen hebben deze onrechtmatige ingreep teniet gedaan door mevr. Schalkx weer bij 
het onderzoek van de commissie te betrekken.

5. Tijdens de Kascommissievergadering van vorig jaar heeft de Kascommissie, om haar werk 
te vergemakkelijken, de penningmeester opgedragen, de boekhouding en andere 
documenten in het vervolg te digitaliseren. Dit is echter niet gebeurd.

6. Ondanks al deze moeilijkheden bij het vervullen van haar taken, heeft het onderzoek van 
de Kascommissie voorlopig geleid tot vele onduidelijkheden.

Dit overwegende, kan de Kascommissie op dit moment het ALV niet  adviseren tot verlenen van 
decharge voor het door het Bestuur van Restauratoren Nederland gevoerde financiële beleid en 

kan het huidige bericht niet anders worden opgevat dan als een tussenstand van een onderzoek 

dat statutair loopt tenminste tot aan de komende Algemene Ledenvergadering. Pas op de ALV 

zal  de Kascommissie haar bevindingen presenteren.

Namens de Kascommissie: Eleonora van der Veer-Curpan, Roosmarijn van Beemen en Hilde 
Schalkx  


