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Geacht Bestuur,
Als Kascommissie hebben wij het bovengenoemde rapport ontvangen.
Met genoegen constateren wij dat U onze aanbeveling heeft gevolgd om een externe accountant (in
dit geval MTH) in te schakelen hetgeen heeft geresulteerd in genoemde samenstellings verklaring
over 2020. Daarmee kan de rol van de Kascommissie beperkt blijven tot een toetsing van de
jaarstukken en zich primair richten op de bewaking van de financiële continuïteit.
Met een bruto-bedrijfsresultaat van EURO 524.986 is het resultaat over 2020 EUR 29.052 positief. Als
kascommissie willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat dit positieve resultaat het gevolg is van een
aantal incidentele correcties. MTH geeft op bladzijde 5 een niet mis te verstane toelichting op het
resultaat 2020. Zonder de aldaar genoemde incidentele baten zou het resultaat over 2020 een verlies
zijn geweest van – EUR 91.938.
Ondanks het (vertekende) positieve resultaat over 2020 maken wij ons als leden van de Kas
Commissie grote zorgen over de continuïteit van de VDA. Ook MTH spreekt zijn zorgen over de
continuïteit van VDA uit op pagina 9. De Corona crisis heeft grote invloed gehad op de opbrengsten
van VDA in 2020 (en 2021). De positie en relatie van VDA ten opzichte van de Gemeente voor de
uitvoering van gemeentelijke verplichtingen voor wat betreft dierenwelzijn In Almere eo en de daar
tegenover staande subsidies die de Gemeente aan VDA verleent zijn essentieel.
Het Eigen Vermogen is en blijft negatief met EUR 103.969. Met genoegen constateren we dat de
Balans per 31/12/2020 opgeschoond is voor allerlei zaken uit het verleden en daarmee een helderder
beeld geeft van de werkelijke situatie.
De slechte uitgangspositie per 1 januari 2020, tezamen met de tegenvallende resultaten over 2020
en de bestuurswijzigingen maken dat de continuïteit van de VDA ons ernstig zorgen baart. De
maatschappelijke taken van de VDA en de werkgelegenheid van haar werknemers komen dan
mogelijk op het spel te staan.
Wij adviseren het Bestuur om:
1. Met een duidelijke visie te komen voor de toekomst: zowel voor de hele korte termijn (rest
2021) als de langere termijn (2022 en verder)
2. De goede relatie met de Gemeente Almere te bevestigen en waar mogelijk te versterken.
3. Op basis van deze goede relatie verzoeken om een continuiteits garantie, waarbij de
Gemeente verklaart VDA te allen tijde te ondersteunen dan wel dat er een structureel
subsidie model wordt gevonden waarmee duurzaam financieel beheer mogelijk wordt.
Wij adviseren de leden van de Vereniging Dierenasiel Almere het voorliggende Concept Jaarrapport
VDA 2020 goed te keuren.
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