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Voorwoord 
 

Geachte ALV, 
 
Het derde boekjaar van SPiN zit erop. Hieronder vindt u een verslag van de bevindingen van de 
kascontrolecommissie 2010-2011 van SPiN.  
 
Het verslag is opgedeeld in de volgende delen:  
 
1. Hoofdkas 
2. Bestuursrekening 
3. Samenvattingen 
4.  Boeken 
5. Ontbrekende bonnen 
 6. Verbeterpunten kascontrole 
 
Wij raden u aan om naast dit verslag ook het financieel jaarverslag goed door te nemen. Beide 
verslagen zijn van belang als u een zo goed mogelijk beeld wilt krijgen van de financiële situatie van 
SPiN.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Schonewille en De Valk 
Kascontrolecommissie SPiN 2010-2011 
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1. Hoofdkas 
 

  Allereerst hebben we de inkomsten en uitgaven van de hoofdkas vergeleken met het kasboek 
en het boekhoudprogramma. Vervolgens hebben we de hoofdkas geteld en dit saldo vergeleken met 
het kassaldo in het boekhoudprogramma. Daarbij kwamen we op een totaal kasverschil (over het 
hele jaar) uit van € -85.77. Dit valt onder onvoorziene kosten.  

Wat ons betreft is dit, gezien de omzet van SPiN, een te verwaarlozen bedrag. Wel denken 
wij dat dit kasverschil beperkt kan worden door minder met kassen te werken maar meer met de 
bestuursrekening. Bijvoorbeeld door entreegeld te heffen voor grote activiteiten (gala, congres, EYF, 
etc.) middels automatische incasso. Kasverschillen worden naar ons idee hoofdzakelijk veroorzaakt 
door fouten in het tellen. Voor zover dat al niet gedaan wordt willen wij u gaarne aanbevelen kassen, 
dagopbrengsten, entreegelden, etc. altijd door minstens 2 leden te laten natellen. Daarnaast raden 
wij aan dit op een rustige plek te doen (bijvoorbeeld op de FSR kamer). 

Bovendien hebben wij nog een aantal suggesties met betrekking tot de hoofdkas. Allereerst 
lag er ca. €5000 op de kamer op het moment dat wij voor de laatste keer een kascontrole uitvoerden 
(27-09-2011). Dit is naar onze mening onnodig en onverstandig. Hoewel er het volste vertrouwen is 
in alle SPiN leden, kan het altijd voorkomen dat een toevallige voorbijganger (al dan niet lid) de 
kamer met verkeerde bedoelingen binnenloopt. De kassen zijn ons inziens redelijk goed opgeborgen, 
maar niet zodanig om een dergelijk groot bedrag in kas te hebben. Wij bevelen aan maximaal 2000 
euro in totaal op de SPiN kamer te bewaren (inclusief wisselkassen).  

Tot slot willen wij aanbevelen de wisselkasformulieren aan te passen. Wij denken dat deze 
goed hanteerbaar zijn voor de penningmeester, maar dat deze onduidelijk zijn voor commissieleden, 
waardoor deze verkeerd kunnen worden ingevuld.  

 
2. Bestuursrekening 

 
  Wij hebben ook vergeleken of de boekingen die zijn verricht volgens het boekhoudprogramma 
Conscribo overeenkomen met de bij- en afschrijvingen op de bestuursrekening bij Rabobank. Door 
het jaar heen zijn er slechts sporadisch wat fouten gemaakt bij de verwerking in Conscribo dat vooral 
debet/credit fouten waren (bijschrijvingen zijn dan opgegeven als afschrijvingen of vice versa). De 
penningmeester heeft hier in de loop van het jaar een zeer gepaste oplossing voor gevonden, 
doordat de af-/ en bijschrijvingen automatisch worden geïmporteerd in Conscribo. De 
penningmeester hoeft dit alleen van goede labels en toelichtingen te voorzien.  
 Daarnaast zijn wij erg te spreken over de vaste reiskostenvergoeding, dat consistentie biedt. 

 
   

3. Samenvattingen 
 

Voor de samenvattingenverkoop hebben wij gecontroleerd hoeveel samenvattingen er per 
vak verkocht zijn, wat de inkomsten per vak zijn geweest en hoeveel de auteurs uit betaald hebben 
gekregen. De penningmeester had hiervan een duidelijk overzicht van gemaakt; er waren geen 
opmerkelijkheden.  

Wat wel opvallend was, is dat de auteurs geen ontvangstbewijs hebben getekend wanneer ze 
een auteursvergoeding kregen. Op die manier konden wij dus niet controleren of SPiN inderdaad de 
uitgaven heeft gedaan die ze zegt te hebben gedaan. Daarom is het voor volgend jaar een idee om de 
auteurs wel een ontvangstbewijs te laten tekenen zodat de kascontrole kan zien hoeveel geld er is 
uitbetaald.  
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4. Boeken 
 

 
  Het overzicht van de boekverkoop hebben wij niet gecontroleerd, aangezien bepaalde 
facturen van Studystore nog steeds niet kloppen met de administratie van de penningmeester. Het 
leek ons niet handig om het hele overzicht al te controleren op het moment dat er nog allemaal 
zaken kunnen veranderen. Dit is dus een taak voor de kascontrole van het komend boekjaar. 

Het baart ons zorgen dat de communicatie met Studystore nu al een paar jaar niet soepel 
verloopt. Studystore blijft facturen sturen die niet overeenkomen met de administratie van SPiN en 
zij zijn meerdere malen hun afspraken niet nagekomen. Wij hopen van harte dat deze samenwerking 
komend jaar beter verloopt. Wij raden de penningmeester van het IVe bestuur der SPiN aan om 
notities te maken van alle gesprekken die met Studystore gehouden worden.  

 
 

5. Ontbrekende bonnen 
 

De volgende bonnen ontbraken:  
17-01-2011NEC kaartjes t.w.v. €153 
09-04-2011 Kampvuur vergunning ALW t.w.v. €18.10 
14-09-2011 Betaling spreker Crooked Beauty (Alumniactiviteit) t.w.v. €146 
 

 
6. Verbeterpunten kascontrolecommissie 

 
 

  Bij het instemmen van de kascontrole commissie van 2010-2011 is er gesproken over een 
draaiboek dat de overdracht tussen kascontrolecommissies zou moeten vergemakkelijken. Een 
draaiboek leek ons geen handig idee, wel hebben wij een checklist opgesteld. Deze is in de bijlage te 
vinden. 

Afgelopen jaar hebben wij drie kascontroles uitgevoerd: een voor de halfjaarlijkse ALV, een 
voor de jaarlijkse ALV en een in juni waarbij we ons slechts bezig hebben gehouden met de hoofdkas.  
Normaliter is het handig om het resultaat te vergelijken met de begroting, echter vonden wij dit vlak 
voor de halfjaarlijkse en jaarlijkse ALV niet zo nuttig omdat de penningmeester op dat moment ook 
naar deze verschillen kijkt en deze verklaart. Het is nuttiger om naar het verschil tussen resultaat en 
begroting te kijken als er door het jaar heen ook kascontroles worden uitgevoerd, zoals ook in het 
Huishoudelijk Reglement wordt beschreven. Dit raden wij onze opvolgers dan ook aan. 
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Nawoord 
 

Wij hopen dat u tevreden bent met ons verslag en onze bevindingen. Wij hebben onze taak 
als nuttig en waardevol ervaren en kijken positief terug op de boekhouding en het financiële beleid 
van de penningmeester.  

Wij wensen SPiN het komende jaar veel geluk en succes toe en hopen dat onze bevindingen 
en tips het komende jaar worden opgevolgd en als nuttig ervaren worden. Ook het nieuwe bestuur 
wensen wij het allerbeste toe. Met pijn in ons hart zullen wij de commissie verlaten, maar willen wij 
tevens onze opvolgers succes wensen. 
 
Schonewille en De Valk 
Kascontrole 2010-2011 
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Bijlage: Checklist kascontrole SPiN 
 
Rekeningafschriften 

□ Loop alle bankbetalingen op de volgende manier door:  
Zoek op referentie/bedrag. Gaat het om een afschrijving, kijk dan of er een bon van is. Check 
ook of er goed gebruik is gemaakt van debit/credit en of de juiste rekeningen zijn gebruikt. 

□ Zet een krul op de factuur, bon, declaratie die je hebt gecontroleerd!  

□ Loop nogmaals alle bonnen door en kijk of er nog bonnen zijn waar geen krul op staat: die zijn 
blijkbaar nog niet in de boekhouding verwerkt.  

□ Noteer alle opmerkelijkheden. 

□ Check het saldo van het laatste betalingsafschrift en vergelijk dit met het banksaldo van 
Conscribo.  

 
De hoofdkas 

□ Zoek eerst op ‘kasbetalingen’ en loop deze door aan de hand van het kasboek. 

□ Kijk of alles dat in het kasboek staat op de juiste manier in het boekhoudprogramma wordt 
vermeld.  

□ Gaat het om een afschrijving, kijk dan of er een bon van is. 

□ Zet een krul op de factuur, bon, declaratie die je hebt gecontroleerd!  

□ Loop nogmaals alle bonnen door en kijk of er nog bonnen zijn waar geen krul op staat: die zijn 
blijkbaar nog niet in de boekhouding verwerkt.  

□ Noteer alle opmerkelijkheden. 

□ Tel de hoofdkas en vergelijk dit met het kassaldo van Conscribo.  

 
Begroting 

□ Kijk naar de begroting en het resultaat tot nu toe.  

□ Noteer de opmerkelijkheden.   

 
Samenvattingen 

□ Bekijk het overzicht van de samenvattingenverkoop: kijk of alle bedragen overeen komen met 
de bedragen die in Conscribo staan vermeld. 

□ Noteer de opmerkelijkheden.   

Boeken 
□ Bekijk het overzicht van de boekverkoop. Vergelijk dit met de pakbonnen en de facturen.  

□ Noteer de opmerkelijkheden. 
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