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Geachte ALV, 

De tussentijdse kascontrole van het verenigingsjaar 2011-2012 zit erop en hieronder vindt u 

een verslag van de bevindingen. De kascontrole is onderverdeeld in de volgende punten: 

1. Hoofdkas 

2. Bestuursrekening 

3. Samenvattingen & Boeken 

4. Contributie 

5. Opmerkingen kascontrole 

Voorafgaand elk punt wordt, waar nodig, uitgelegd wat de controle inhoudt. In voetnoten 

worden bepaalde begrippen verder uitgelegd. 

De kascontrole heeft door omstandigheden, die hieronder en in punt 5 worden toegelicht, 

niet volledig plaatsgevonden. Niet elk van de bovenstaande punten is dus volledig 

gecontroleerd. 

De controle heeft niet volledig kunnen plaatsvinden, doordat de controle meer tijd innam 

dan gewoonlijk wegens een achterstallige administratie. Dit werd begin januari, tijdens de 

eerste controle, opgemerkt. Om het bestuur de mogelijkheid te geven eerst orde op zaken te 

stellen, zijn wij vervolgens in februari eenmalig langsgeweest. Ook toen bleek de 

administratie onvoldoende op orde te zijn, al was er enige verbetering. Wij hebben daarop in 

overleg met het bestuur besloten intensiever mee te helpen met het op orde stellen van de 

boekhouding, dit vond plaats in maart. Dit is de reden waardoor wij nu, in april, nog geen 

volledige kascontrole hebben kunnen doen. Bij elk van de punten zal worden toegelicht wat 

er gecontroleerd is en wat er nog gecontroleerd dient te worden. 

Ondanks dat er nog geen volledige controle heeft kunnen plaatsvinden, biedt het verslag een 

overzicht van de bevindingen tot nu toe en inzicht in de financiele situatie van SPiN. Om af te 

sluiten met een vrolijke noot: veel leesplezier! 

 

Vaessen en Cleven 

Kascontrole 2011-2012 
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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. 

Vergelijken kasboek met boekhoudprogramma 

Het bedrag dat volgens het kasboek1 in de hoofdkas zit komt niet overeen met het bedrag 

dat volgens het boekhoudprogramma in de hoofdkas zit. Dit kan betekenen dat een aantal 

bedragen in het kasboek ontbreken, of dat er bedragen in het boekhoudprogramma 

verkeerd geboekt zijn. Een aantal bedragen zijn op dit moment nog niet juist verwerkt in het 

boekhoudprogramma, wellicht dat een (groot) gedeelte van het verschil hieraan te wijten is. 

Tabel 1. Inkomsten en uitgaven zoals vermeld in het kasboek en het boekhoudprogramma 
Cijfers tot en met 30 maart 2012 

    Inkomsten  Uitgaven  Saldo 
Kasboek    € 15.524,17  € 9.309,9  € 6214,27 
Boekhoudprogramma   € 23.502,97  € 9.001,9  € 14.501,07 
 

 

Telling hoofdkas 

Daarnaast hebben we gecontroleerd of het bedrag dat daadwerkelijk in de hoofdkas zit 

overeenkomt met het bedrag dat volgens het kasboek/boekhoudprogramma in de hoofdkas 

zit. Doordat de bedragen van het kasboek en het boekhoudprogramma verschillen is dit 

lastig te zeggen.  

Op dit moment zit er € 3899,96 in de hoofdkas. Om na te gaan of de boekhouding klopt, 

wordt dit bedrag vergeleken met het bedrag dat volgens de boekhouding in de hoofdkas zit2. 

Doordat de bedragen van het boekhoudprogramma en het kasboek verschillen, is het lastig 

te zeggen met welk bedrag we de € 3899,96 moeten vergelijken. Zowel het bedrag van het 

                                                           
1 Alle contante inkomsten en uitgaven worden opgeschreven in een zogeheten kasboek. Deze bedragen 

worden vervolgens in het boekhoudprogramma ingevoerd op een aparte post voor contante inkomsten en 

uitgaven. Wanneer de boekhouding goed gedaan is, dan komen deze bedragen overeen.  

 
2
 De cijfers uit bovenstaande tabel zijn cijfers van kasrekening in de boekhouding tot en met 30 maart, dus de 

bedragen tot en met april moeten nog worden opgeteld en afgetrokken. Dit betreft vier bedragen. Door dit te 
doen, kunnen we het bedrag vergelijken met dat wat in hoofdkas zit. 
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kasboek als van het boekhoudprogramma komt nog steeds niet overeen met het bedrag dat 

in de kas zit (een verschil van € 613,- wanneer we bedrag in de hoofdkas vergelijken met het 

bedrag van het boekhoudprogramma). Een gedeelte van dit verschil (of misschien wel 

volledig) wordt veroorzaakt door boekingen die nog niet juist verwerkt zijn. Dit wordt nog 

verder uitgezocht. 

Overigens wil dit ook zeggen dat de cijfers in het financieel jaarverslag niet helemaal 

kloppen, er valt echter niet te zeggen hoe groot het bedrag is dat niet klopt.  

Wisselkasformulieren 

Een gedeelte van het verschil kan te wijten zijn aan nog niet goed verwekte 

wisselkasformulieren3. Enkele wisselkasformulieren zijn nog niet goed verwerkt, waardoor 

de bedragen fout in het kasboek staan en/of fout in het boekhoudprogramma. Hierdoor 

verschilt de telling van de hoofdkas met het bedrag in de boekhouding. 

Ontbrekende bonnen 

We zijn deze controle nog niet toegekomen aan het controleren of er bonnen van contante 

betalingen ontbreken. Tijdens de controle in januari ontbraken de onderstaande bonnen. 

Wij hebben niet kunnen controleren of deze op dit moment terug zijn gevonden en of er nog 

meer bonnen ontbreken van de periode na 16 januari. 

02.11.2011 Betaling koffie/thee debat integriteit   €21,- 

28.11.2011 Koffie/thee lezing social media   €21,- 

01.12.2011 Koffie/thee sportpyschologie   €14,- 

21.12.2011 Koffie/thee mastervoorlichting   €35,- 

 

 

  

                                                           
3
 Op de wisselkasformulieren worden inkomsten en uitgaven bijgehouden van de wisselkas. Wanneer deze kas 

geleegd wordt, worden deze inkomsten en uitgaven overgenomen in het kasboek. Fouten van 
wisselkasformulieren leiden tot fouten in het kasboek. Fouten in het kasboek leiden tot een verschil tussen het 
bedrag dat daadwerkelijk in de hoofdkas zit en dat volgens het kasboek in de hoofdkas zit (een kasverschil). 
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2. Bestuursrekening 

Naast de hoofdkas heeft SPiN een rekening 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 

Tijdens de eerste controle bleek dat er ruim € 8000 meer op de rekening stond dan dat er in 

het boekhoudprogramma vermeld stond. Verder bleek tijdens de controle dat een groot 

aantal boekingen ontbraken of dubbel waren vermeld. Hierop is contact opgenomen met 

het bestuur hoe dit het beste opgelost kon worden. 

Het boekhoudprogramma is op dit moment bijgewerkt tot 9 maart. Tijdens de laatste 

controle kwam het bedrag dat op de rekening staat overeen met het bedrag dat op de 

rekening staat in het boekhoudprogramma. 

Ontbrekende bonnen 

De onderstaande bonnen ontbreken. 

13-10-2011 € 37,50, auteursvergoeding samenvattingen Kolenbrander 

6-12-2011 € 1,98, Albert Heijn 

23-12-2011  € 140,-, Batavierenrace 

4-1-2012 € 88,38, goudse schadeverzekeringen  

02-02-2012 € 189,66, Copyshop 

16-02-2012 € 30,50, eten band gala  

16-02-2012 € 120,-, Stefan Everts, DJ gala 

28-02-2012 € 180,-, tweede deel Batavierenrace 
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3. Samenvattingen & boeken 

De administratie van de samenvattingen- en boekenverkoop bestaat uit een overzicht van 

bonnen en facturen die SPiN ontvangt over de boeken die SPiN besteld. Verder wordt elke 

verkoopdag bijgehouden hoeveel boeken en samenvattingen er verkocht zijn en of dit 

overeenkomt met de inkomsten van die dag. Dit wordt verwerkt in de zogeheten dagstaten. 

Er was geen tijd om de adminstratie van de samenvattingen en boeken grondig te doorlopen, 

vandaar dat we hier alleen kunnen vermelden hoe de situatie er in januari voor stond. Het kan zijn 

dat het een en ander al veranderd is, dit zal het bestuur dan mondeling toelichten. 

De adminstratie van de samenvattingen is niet gecontroleerd. In januari is de adminstratie van de 

boeken alleen vluchtig doorgekeken. De volgende punten vielen hierbij op: 

De z-totalen4 van de boekenverkoop ontbreken een periode lang. Doordat een periode lang deze z-

totalen ontbreken, valt er over deze periode niet te zeggen of en hoe veel pinverschillen5 er zijn.  

Daarnaast ontbraken de dagstaten6 in januari volledig.  

Tot slot was het overzicht van bestelde boeken7, waarin alle pakbonnen en facturen van Studystore 

genoteerd worden, niet bijgewerkt. Alleen de boeken die aan het begin van het jaar waren geleverd 

stonden vermeld in dit overzicht.  

  

                                                           
4 Met de z-totalen wordt elke dag nagegaan of het aantal boeken dat verkocht is overeenkomt met het 

totaalbedrag dat is gepind. Als alles goed gegaan is, dan komen deze bedragen overeen. Om te berekenen 

hoeveel boeken er verkocht zijn, worden deze aan het begin en aan het einde van de dag geteld. Als er 

verschillen zijn tussen het gepinde bedrag en het aantal verkochte boeken, dan kan dit komen doordat men 

bijvoorbeeld de boeken verkeerd geteld heeft of een boek verkocht heeft voor de verkeerde prijs.  

5
 Pinverschillen moet SPiN betalen aan Studystore, daarom is het handig deze bij te houden. Het bedrag dat 

Studystore aan het einde van het jaar aan pinverschillen factureert, kan dan vergeleken worden met de eigen 
administratie. 
 
6
 In de dagstaten staat vermeld welke boeken verkocht zijn en de eventuele pinverschillen. 

 
7
 Met dit overzicht kunnen facturen die Studystore stuurt snel en gemakkelijk vergeleken worden met het 

daadwerkelijke aantal geleverde boeken. Drie jaar ervaring met Studystore heeft laten blijken dat zij regelmatig 
fouten in hun facturen hebben staan. 
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4. Contributie 

Leden met een Nederlands bankrekening nummer betalen elk jaar € 10,- dat wordt afgeschreven 

van de rekening via automatische incasso. Leden zonder Nederlands bankrekeningnummer, 

voornamelijk Duitse studenten, betalen contant. Eerstejaars doen dit op het moment van 

inschrijven tijdens de introductie, meerderejaars bijvoorbeeld door hen een mail te sturen met 

de oproep om de contributie te betalen. 

De contributie is afgeschreven rond 16 februari. De geinde contributie bedraagt op dit moment € 

9.820. Dat wil zeggen dat van 982 leden de contributie is geind. Een gedeelte van de leden heeft nog 

geen contributie betaald. Aangezien een groot deel van deze leden Duitste meerderejaars studenten 

betreft die contant dienen te betalen, vindt de Kascontrole het belangrijk dat hiertoe zo snel mogelijk 

actie wordt ondernomen. 
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5. Opmerkingen kascontrole 

Zoals uit het voorgaande stuk blijkt, verliep deze kascontrole op een ongebruikelijke manier. Doordat 

de boekhouding in januari niet goed bijgehouden was, konden wij geen grondige kascontrole doen. 

Wij hebben in januari een gedeelte gecontroleerd, verbeterpunten geschreven aan het bestuur en 

hen de kans gegeven eerst orde op zaken te stellen, zodat wij daaropvolgend weer verder konden 

controleren.  

Hoe was de stand van zaken in januari? De administratie van de boekhouding was niet op orde, er 

ontbraken cijfers in de boekhouding of er stonden juist cijfers dubbel vermeld, de omschrijvingen in 

het boekhoudprogramma waren vaag en niet leesbaar voor derden8,  de bonnen in de klapper zaten 

door elkaar of ontbraken, bedragen van commissies waren op de post ‘Algemeen’ in plaats van 

‘Commissies’ geboekt en andersom, op wisselkasformulieren waren de regels met inkomsten en 

uitgaven vaak niet ingevuld9 en tot slot ontbrak de begroting. Geen enkel rekeningafschrift was 

foutloos in de boekhouding ingevoerd, wat wil zeggen dat er bij elke update van de boekhouding 

fouten verwekt werden, dus dat het structureel fout werd ingevoerd. Dit is opmerkelijk aangezien 

met name rekeningafschriften makkelijk te controleren zijn met de boekhouding. Dat er geen actie is 

ondernomen interpreteren wij als dat het bestuur deze bedragen of nooit heeft gecontroleerd, of dat 

het wel is opgemerkt maar dat er vervolgens niks mee is gedaan.  

Daarnaast ontbrak de begroting in het boekhoudprogramma, waardoor het minder gemakkelijk bij te 

houden is hoe de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting. In 

combinatie met boekingen die regelmatig op de verkeerde post waren geboekt (waardoor de 

bedragen die in het boekhoudprogramma stonden een verkeerd beeld gaven van wat er 

daadwerkelijk uitgegeven was aan een bepaalde post) is ons niet duidelijk hoe het bestuur tot die tijd 

de financien heeft kunnen bijhouden.  

Het stuit ons tegen de borst dat het volledige bestuur op de hoogte leek te zijn van de toestand van 

de boekhouding, maar dat er tot januari weinig actie leek te zijn ondernomen om dit te verbeteren. 

Tijdens de tweede controle in februari, bijna een maand verder, waren een groot aantal punten nog 

steeds niet aangepakt. Wij hebben daaropvolgend besloten om samen met het bestuur de 

boekhouding op orde te zetten. Een gedeelte van de administratie is nu weer op orde, aan het 

overige wordt gewerkt door het bestuur. Wij hebben het idee dat zij nu een goede inhaalslag aan het 

maken zijn en dat de onduidelijkheden die er zijn opgelost zullen worden. Wij vinden het daarnaast 

belangrijk dat er wordt nagegaan hoe dit zo ver heeft kunnen komen en hoe zulke toestanden in de 

toekomst voorkomen kunnen worden.  

 

                                                           
8
 Bijvoorbeeld een omschrijving van een uitgave in de boekhouding: (datum), € 9,20, Aldi.  

9
 Bijvoorbeeld: alleen een begintelling en eindtelling van de wisselkas, maar niet gespecificeerd waar het geld 

voor bestemd was, i.e. borg, entree 


