
Korte toelichting bij het financieel jaarverslag 2017 
 
 
Balans 
Het bestuur heeft besloten van het positieve resultaat ten bedrage van € 3.228 een bedrag van € 
3.000 toe te voegen aan de voorziening Jubileum. VGOmedia is opgericht op 22 november 1971, 
zodat in 2021 de vereniging 50 jaar zal bestaan. 
Sinds 2010 vermeldt de balans een voorziening “advies/juridische kosten”. Tot nu toe hoefden voor 
dit doel geen kosten gemaakt te worden, en ook voor de komende jaren worden die niet verwacht. 
Daarom heeft het bestuur besloten deze voorziening te laten vervallen, en tegelijkertijd voor 
hetzelfde bedrag een voorziening ‘ledenactiviteiten’ te vormen. Verdere toelichting zal tijdens de 
ledenvergadering van 26 april gegeven worden. 
 
Balanstotaal 
Het balanstotaal 2017 is aanmerkelijk hoger dan dat van 2016, doordat MPD in het boekjaar 2017 
voor twee jaren contributie heeft overgemaakt. Van nagenoeg alle VGO-leden wordt de jaarlijkse 
contributie door MPD in december ingehouden op hun pensioenuitkering, en als totaal overgemaakt 
naar VGOmedia.  
De contributie 2017 is op 2 januari 2017 op de VGO-rekening bijgeschreven en de contributie 2018 
op 22 december 2017.  
 
Kascontrolecommissie 
Het bestuur heeft besloten dat de kascontrolecommissie uit twee leden bestaat, dat een 
commissielid voor twee jaar wordt benoemd en in het daaraan voorafgaande jaar ‘reservelid’ is. Dat 
houdt in dat in dat jaar het reservelid als toehoorder aanwezig kan zijn tijdens de vergadering van de 
kascontrolecommissie. 
De heer Frans van Geest heeft als commissielid de jaarrekening 2017 gecontroleerd en zal ook de 
jaarrekening 2018 controleren. De heer Jaap Meijer is vorig jaar benoemd tot reservelid, en zal de 
jaarrekeningen 2018 en 2019 controleren. 
 
De heer Cor van Dijk heeft de afgelopen twee jaar als lid van de kascontrolecommissie 
gefunctioneerd, en is dus nu aftredend. Het bestuur dankt hem voor zijn inzet. 
In de voorjaarsvergadering van 2018 dient derhalve een nieuw reservelid benoemd te worden. 
Kandidaten kunnen zich vooraf melden, en ook tijdens de ledenvergadering op 26 april a.s. 
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