
 
 
 

       
 
 
 
 
 
Financieel verslag vereniging De Nieuwe Ambtenaar over 2021 
 
Aan: Leden vereniging De Nieuwe Ambtenaar 
Van: Bestuur vereniging De Nieuwe Ambtenaar 
 
Sliedrecht, 16 november 2022. 
 
Geachte leden van de vereniging De Nieuwe Ambtenaar (hierna: VDNA), 
 
Namens uw bestuur bied ik, Louis Otten, u bijgaand de financiële verantwoording over 2021 aan. 
 
 
Woord vooraf 
De vorige jaren werd de verantwoording verzorgd door de heer Carol van Raalten. 
Mij werd in februari 2022 door de voorzitter medegedeeld dat er aan de bestuurlijke samenwerking 
met de heer Van Raalten een eind zou komen en of ik de VDNA zou willen helpen. Met mijn 
achtergrond als erelid van de VDNA maar vooral als voormalig penningmeester van de Sector Rijk, 
de CMHF en de VCP heb ik daar positief op gereageerd. 
Ik heb hierna direct contact gezocht met de heer Van Raalten en zijn volledige medewerking 
gekregen, waarvoor ik hem oprecht dank zeg. 
 
 
Wat trof ik aan 
Zoals uit de balans over o.a. 2020 blijkt heeft de VDNA een aantal ING rekeningen te weten: 
 
– VMHA-ARWI contributierekening 
– VDNA betaalrekening 
– VDNA Oranje Spaarrekening 
– VMHF – I&M rekening 
– VMHF – I&M Oranje Spaarrekening  
 
De diverse rekeningen vielen ook weer onder verschillende inschrijvingen van de Kamer van 
Koophandel (hierna: KvK). Zowel bij de ING als bij de KvK stonden nog bestuursleden 
ingeschreven die dat al lang niet meer waren. 
 
Het is uiteindelijk gelukt om zowel bij de KvK als bij de ING de omissies te herstellen en de 
VMHA-ARWI contributierekening om te zetten in een VDNA contributierekening. 
 



De VMHF – I&M rekeningen worden door de heer Van Raalten leeg geboekt naar de VDNA 
rekening. De huidige bij de KvK bekend staande bestuursleden de heren Van Raalten en Jacobs 
staan daar namelijk in de functie van vereffenaar en zullen die rekening dan ook opheffen. 
Het Senioren Convent RWS krijgt vanaf 2022 een eigen plaats in het rekening schema. 
 
Vorenstaande exercitie heb ik in nauw overleg verricht met mevrouw Jenny Biesheuvel en de heer 
Evert van Waegeningh. Ook hen zeg ik hartelijk dank voor hun bijdrage aan dit proces. 
 
 
Aanpak 
Voor 2021 heb ik eerst aansluiting gezocht bij de inkomsten en uitgaven van de hiervoor genoemde 
5  ING rekeningen. 
Wat lastig was dat bleek dat veel betalingen via de contributierekening liepen en de ontvangen 
contributie via de betaalrekening. Voor 2023 zal ik er, in overleg met mevrouw Biesheuvel, voor 
zorgen dat de scheiding gestand wordt gedaan. 
 
Bij het zoeken naar aansluiting liep ik aan tegen een betaling in 2021 “afdracht CMHF” over 2020 
van € 11.735,05. Deze betaling was keurig vermeld op de balans 2020. Helaas werd dit bedrag 
vervolgens dubbel betaald. Navraag bij de CMHF leerde mij dat dit daar al bekend was. Ik heb 
direct om een creditnota gevraagd en gekregen. De terugbetaling heeft op 22 juli 2022 plaats 
gevonden. 
 
Het vorenstaande impliceert wel dat de uitgaven over 2021 een substantieel vertekend beeld 
vormen. 
Op pagina 4 van bijlage 2 licht ik toe hoe de fysieke inkomsten en uitgaven uit de genoemde ING 
rekeningen door mij zijn gecorrigeerd met de in 2020 opgenomen balansposten en de in 2021 nog 
op te nemen balansposten. 
 
 
Resultaat 
Na correctie blijkt dat er over 2021 een negatief resultaat is van € 4.038,29 
 
 
Advies 
Gelet op de stand van de liquide middelen en de herziene begroting over 2023 adviseert het bestuur 
u om: 
a. de herziene begrotingen over 2022 en 2023 goed te keuren  en 
b. de contributie over 2023, € 120 voor actieve leden respectievelijk € 55 voor post actieve leden 
onveranderd te laten. 
 
Tevens verzoekt het bestuur u om, gelezen het advies van de Kas Controle Commissie, het bestuur 
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2021. 
 
Hoogachtend, 
namens het Bestuur van de VDNA, 
 
w.g. L. Otten, 
 
(waarnemend penningmeester) 
 
 
 



 
 
Goedkeuring Bestuur: 
 
Het huidige bestuur van de VDNA gaat akkoord met dit Financiële verslag van de VDNA over 
2021 blijkend uit onderstaande handtekeningen. 
 
– R.M.J. Voorthuis, Voorzitter: 
 
 
– E. Turkstra, secretaris: 
 
 
– L. Otten, waarnemend penningmeester: 
 
 
– S.V. de Beer, lid: 
 
 
– A.A.E. van Dijkhorst-Pichel, lid: 
 
 
– E-J. van Broeckhuijsen, lid: 
 
 
– J.T. Jonkheer, lid: 
 
 
NB. Het bestuur beschikt over een getekende versie van dit verslag. 
 
 
 
Bijlagen 
Bij dit financiële verslag horen de volgende bijlagen, die opvraagbaar zijn bij het bestuur: 
 
– Bijlage 1: Balans VDNA per 31 december 2021; 
– Bijlage 2: Overzicht inkomsten en uitgaven per maand per bankrekening 
– Bijlage 3: Verlies- en Winstrekening VDNA over 2021; 
– Bijlage 4: 
– Herziene begroting 2021 zoals vastgesteld in de ALV d.d. 10-11-2021 aangevuld met de uitgaven; 
– Herziene begroting 2022 nog vast te stellen in ALV d.d. 16 november 2022; 
– Herziene begroting 2023 nog vast te stellen in ALV d.d. 16 november 2022. 
– Bijlage 5: Het verslag van de Kas Controle Commissie 


