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Agendapunt: 11 
Onderwerp: Planning & Control cyclus 
Soort: kennisname (11.a)/ vaststelling (11.b)  
Bijlage(n): 2 
 
 
Toelichting: a. jaarrekening 2018 

Het bestuur van de SOCRO stelt de jaarrekening vast. Gebruik is dat 
deze vooraf in de CRO wordt geagendeerd ter kennisname. 
 
Echter omdat er verschil van mening was ontstaan tussen het bestuur 
van de SOCRO en een van de leden van de CRO over de toepassing 
van de criteria voor toekenning van vacatie vergoedingen, kon de 
jaarrekening 2018 nog niet worden opgemaakt voor de vorige 
vergadering.  

 
Volgens artikel 13, lid 1 van de “Regeling commissies regionaal 
overleg burgerluchthavens van nationale betekenis” moet het 
jaarverslag, waarvan een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 
de commissie onderdeel is,  jaarlijks vóór 1 april worden opgesteld. Het 
SOCRO bestuur heeft daarom op 28 maart jl. besloten de uitkomst van 
de discussie over de vacatiegelden niet af te wachten en de jaarrekening 
vast te stellen. Omdat de reguliere CRO vergadering van 28 maart is 
verplaatst naar 6 mei, was agendering vooraf in de plenaire vergadering 
van de CRO niet meer mogelijk. 
 
Het resultaat over 2018 bedraagt € 1.119 positief. Het bestuur heeft 
besloten dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het 
saldo van de algemene reserve bedraagt per ultimo 2018 € 4.057. 

 
 b. jaarverslag 2018 

De CRO heeft in het huishoudelijk reglement bepaald, dat het 
jaarverslag wordt vastgesteld in de vergadering van de CRO. 
 
De vorige vergadering is het jaarverslag nog niet vastgesteld en zijn de 
leden van de CRO in de gelegenheid gesteld hun eventuele 
opmerkingen nog door te geven aan de secretaris. Aangezien er geen 
opmerkingen ontvangen zijn, ligt het jaarverslag nu opnieuw voor als 
hamerstuk. 
 



 
Bijlage(n):  
 
 
11.a jaarrekening 2018 SOCRO 
 
11.b jaarverslag 2018 CRO  

 
 
 
Communicatie: jaarrekening en jaarverslag op website plaatsen 
 
 


