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1. Hoofdkas  
In de hoofdkas van SPiN zit het contante geld van de vereniging. Bij het controleren van de hoofdkas 
wordt er nagegaan of het kasboek op orde is, of het bedrag dat in de hoofdkas zit overeenkomt met 
het bedrag dat volgens de boekhouding in de hoofdkas hoort te zitten en of de wisselkasformulieren 
in orde zijn. Tot slot wordt er gecontroleerd of er van elk uitgaand bedrag een bonnetje is.  
 
Algemeen: 
Het kasboek ziet er goed uit en wordt goed bijgehouden. 
 
Vergelijking kasboek met boekhoudprogramma: 
20-01-2015: €20,-  Niet-geaccepteerde biljetten storting. Deze transactie staat niet in 
    Conscribo. 
 
Telling hoofdkas: 
Peildatum: 18-02-2015. Volgens het kasboek hoort er €1098,44 in de kas te zitten, maar volgens 
Conscribo zou dit €1119,94 moeten zijn. De kastelling wijst echter uit dat er €1077,44 in de kas zit. 
We vragen ons af waar deze verschillen vandaan komen. 
 
Wisselkasformulieren: 
Er zijn geen ontbrekende wisselkasformulieren. 
 
Ontbrekende bonnen (van contante betalingen): 
Er zijn geen ontbrekende bonnen van contante betalingen. 

 

2. Bestuursrekening 
Naast de hoofdkas heeft SPiN drie rekeningen bij de Rabobank. Alle inkomsten en uitgaven van deze 
rekening worden in het boekhoudprogramma overgenomen. Er is nagegaan of de bedragen in het 
boekhoudprogramma overeen komen met de bedragen op de rekening en of er van elke uitgave 
bonnetjes zijn. 
 
Telling boekhoudprogramma en rekening (18-02): 

- Bestuursrekening:   €8647,80. Dit klopt niet met Conscribo (€8579,80).  
Verschil van €68. 

- Spaarrekening:     €9298,77. Dit klopt. 

- Garantrekening:   €4030,38. Dit klopt. 
 
Vergelijking boekhoudprogramma en rekening: 
Het ziet er over het algemeen erg goed uit. Wel vragen we ons af waar het verschil tussen de 
bestuursrekening en Conscribo vandaan komt. Daarnaast ontbreken er soms uitgavenummers in 
Conscribo. We raden het bestuur aan om er goed op te letten deze steeds te vermelden. 
 
Ontbrekende bonnen: 
De Waagh, 01-10-2014  €131,40  
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Ontbrekende pinbonnen: 
01-10-2014   €5,-  
16-12-2014   €116,01 Op de bon staat €115,01 
 
Ontbrekende facturen: 

 1500-14150040 Volgens Conscribo is dit de factuur voor de skireis. In de boekhouding 
   zit echter een andere factuur. 

 1500-14150041 Volgens Conscribo is dit de factuur voor de galafotograaf.  
    In de boekhouding zit echter een andere factuur. 

 
Opmerkingen/vragen bij uitgaveformulieren, declaraties en rekeningafschriften: 

- U012   Betreft aquariumzeep. Deze uitgave moest worden uitgesplitst. Dit is 
    gebeurd, maar zonder de BTW (19%) van de uitgave hierin mee te 
    nemen. 

- U019   Dit U-nummer mist in Conscribo. 
- U020   Dit U-nummer mist in Conscribo. 

- U021   Dit U-nummer mist in Conscribo. 

- U023    Op dit uitgaveformulier mist een handtekening van een  
     tweede bestuurslid. Zorg er altijd voor dat een tweede bestuurslid de 
    uitgave tekent, dit borgt een groot deel van de interne controle. 

- U023   Dit uitgavenummer staat twee keer in Conscribo. één keer met een  
     bedrag van €66,80 en een keer met een bedrag van €50,-.  
     Het bedrag van €66,80 hoort echter bij U022 in plaats van bij  
     U023. 

- D037   Er zijn zes beren à €47,94 als mascottes meegegaan op   
    ludieke reis. We vinden dit veel geld om aan randzaken uit te  
    geven. 

- D049   Deze declaratie is ingediend door een externe. Waarom is dit niet via
    een commissielid gebeurd? 

- D055   Deze declaratie betreft reiskosten. Waarom is dit een declaratie is en
    geen reiskostenvergoeding? 

- D064 en U024  Deze declaraties betreffen beiden lunch voor de therapieëndag.
    De declaratie is lunch bereid door de commissie zelf en de uitgave is 
    een factuur van het Facilitair Bedrijf. Deze factuur is ook voor een 
    lunch voor dezelfde activiteit. We vragen ons af hoe dit zit. 

- 1500-1415024  We hebben gehoord dat de DJ’s van TANK niet hun eigen drankjes 
    hoefden te betalen. We vragen ons af door wie hun consumpties 
    betaald zijn en, mocht dat door SPiN zijn gebeurd, waarom dit niet 
    terug te vinden is in de boekhouding. 

- 1500-1415036  Waarvoor waren de extra consumptiemunten die hier   
     gefactureerd zijn? 

- 1500-1415037/38  We snappen niet helemaal hoe dit zit. Het lijkt erop dat het OWI via
    SPiN boeken heeft besteld voor in kerstpakketten maar dat de  
    boekenbonus daarover niet is uitgekeerd. We vragen ons af hoe dit 
    precies is gelopen en waarom de bonus is ingehouden. 

- 1500-1415039  Verkeerd factuurnummer in Conscribo. 
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- SSPN 06-10-2014 (€7,-) Deze factuur heeft geen factuurnummer 

- Kosten rb 06-10-2014 Wat is dit voor uitgave? 

- Storting 13-01-2015 Transactiebewijs mist. 

- Goudse schadeverz. Is het mogelijk dat Goudse bij hun jaarlijkse afrekening een factuur 
    meesturen?  

- Afrekening SNUF, €925,- De KasCo vraagt zich af of dit de studiereissubsidie van het afgelopen
    verenigingsjaar betreft en zo ja, wat hiermee gaat gebeuren.  
    Daarnaast vraagt ze zich af waarom dit binnengekomen bedrag op de 
    crediteurenrekening is geboekt.  

- ESTA-aanvraag  Bij alle andere ESTA-aanvragen is het overgemaakte bedrag €12,60 
    maar voor één lid slechts €12,-. Hoe zit dit? 
 

3. Contributie 
Er is op het moment van schrijven nog geen contributie geïnd. 

 
4. Inventaris 

Op de inventaris staan de bezittingen van de vereniging die waarde hebben. De KasCo heeft 
gecontroleerd of deze bezittingen ook daadwerkelijk aanwezig waren op de SPiN-kamer: dit was het 
geval. 
 

5. Openstaande posten  
Openstaande posten zijn bedragen die nog betaald of ontvangen moeten worden. Hierbij kan je 
denken aan facturen, sponsoring en declaraties. 
 

- Te betalen bedragen 2012-2013: Er staat nog een gereserveerd bedrag van de blacklights van van 
Buren uit het jaar 2012 -2013 (€190,-). De KasCo vraagt zich af of hier nog een factuur van gaat 
komen? Zo nee: is het een idee om dit af te boeken? 

- Debiteuren: Café van Buren is nu al bijna een halfjaar te laat met het betalen van zijn 
sponsorgeld ad €1500. De KasCo vraagt zich af of het bestuur een plan heeft om Café van Buren 
te laten betalen. 

 
6. Algemene vragen en opmerkingen 

- Studiereisdeelnemers maken af en toe geld over voor een ESTA-verklaring. De KasCo vraagt zich 
af wat dit is en of deze kosten vantevoren waren gecommuniceerd met de deelnemers. 

- De drie gezusters was te laat met flyers bestellen voor het SPiN-feest, waardoor SPiN deze zelf 
heeft betaald. De KasCo vraagt zich af of deze nog gedeclareerd kunnen worden bij De drie 
gezusters.  

- Het verschil tussen de reservering voor de SPiN-banner en de werkelijke kosten hoort weg 
geboekt te worden naar de rekening incidentele winsten/verliezen. We hebben geen verdere 
kosten gezien op de reserveringsrekening en vragen ons af waarom dit nog niet weggeboekt is.  

- Het verbaast ons erg om te zien dat het bestuur de formulieren van de Rabobank waarop de 
pincodes staan bewaren. We raden jullie sterk aan jullie pincode gewoon te onthouden en deze 
papieren veilig weg te gooien.  
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7. Slot 

Ons is gevraagd om het nieuwe principe van ‘bestuurlijke vrijstelling’ te evalueren wat we hier kort 
zullen doen. De bestuurlijke vrijstelling is een principe waarin het bestuur bij deelname aan bepaalde 
activiteiten wordt vrijgesteld van betaling. De KasCo is van mening dat het maximale bedrag waaraan 
bestuurlijke vrijstelling kan worden verleend (€15) een redelijke grens is. Vrijwel alle grote 
activiteiten vallen hierbuiten. Daarnaast is de KasCo het met het bestuur eens dat het bestuur moet 
worden ontzien van onevenredige financiële belasting en onderschrijft daarmee het principe van 
bestuurlijke vrijstelling. 
De Kasco plaatst wel vraagtekens bij enkele praktische implicaties. De bestuurlijke vrijstelling wordt 
in de boekhouding verrekend door het bedrag dat het bestuur niet betaalt door deelname aan 
activiteiten op een aparte rekening te boeken, tot een maximum van €455 (€65 per bestuurslid). Dit 
bedrag wordt dan aan de opbrengstenkant weggeboekt bij de betreffende commissie. SPiN houdt 
dus eigenlijk een bedrag van €455 apart, om dit vervolgens boekhoudkundig te verdelen onder de 
verschillende commissies. Dit zorgt voor extra transparantie, maar kan een vertekend beeld van de 
boekhouding geven.  
Door de vrijstelling op deze manier te verwerken boek je namelijk kosten en baten in de 
boekhouding die er technisch gezien niet zijn. Een overweging zou kunnen zijn om bestuursleden 
simpelweg gratis naar activiteiten onder de €15 te laten gaan, zonder dit verder in de boekhouding te 
verwerken. Je kunt je namelijk afvragen of activiteiten financieel gezond zijn als het problematisch is 
wanneer het bestuur geen deelname betaalt. Het bedrag van €455 is namelijk slechts 0,7% 
(gebaseerd op de commissiekosten 2013-2014) van het totaal aan kosten die commissies maken, wat 
ons doet afvragen of het boekhoudkundige aspect van de bestuurlijke vrijstelling niet meer arbitrair 
is dan een toevoeging. 
De laatste overweging die de KasCo wil meegeven is er één van ‘moreel-financiële’ aard. Het is nu zo 
dat de vereniging in zekere zin betaalt voor bestuursleden die deelnemen aan activiteiten. Onze 
vraag is dus wat wijsheid is betreffende het aantal deelnemende bestuursleden per activiteit. 
Bestuursleden zijn in beginsel aanwezig op activiteiten om de vereniging te representeren en de 
commissie te ondersteunen en dat hoeft meestal niet met het hele bestuur. De KasCo vraagt zich dan 
ook af of het nodig is dat elk deelnemend bestuurslid wordt gecompenseerd voor deelname aan een 
activiteit en zo ja, om welke reden. 
Samenvattend onderschrijft en steunt de KasCo het principe van de bestuurlijke vrijstelling maar wil 
ze de algemene ledenvergadering en het bestuur twee overwegingen meegeven. Ten eerste: is het 
verwerken van de bestuurlijke vrijstelling in de boekhouding een nuttige toevoeging of kan het ook 
functioneren buiten de boekhouding? Ten tweede: wanneer de vereniging geld misloopt door het 
deelnemen van bestuurleden aan activiteiten, moet er dan een maximum verbonden worden aan 
het aantal gratis deelnemende bestuursleden? 
 
Als laatste wil de KasCo melden dat ze van mening is dat de boekhouding in het afgelopen halfjaar 
goed is bijgehouden en dat het financieël halfjaarverslag de gebeurtenissen van het afgelopen 
halfjaar goed samenvat. 
 
De Kascontrolecommissie, 
Bas Romeijn 
Lieke van Lieshout 


