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Voorwoord 
 
 

Geachte ALV, 
 
Hieronder vindt u een verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie 2011-2012 
van SPiN. 
 
Het verslag is opgedeeld in de volgende delen: 
 
1. Algemene opmerkingen 
2. Bestuursrekening vergeleken met conscribo 
3. Kasrekening 
4. Boeken 
 
Wij raden u aan om naast dit verslag ook het financieel (half-)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, 
 
Irma Cleven en Patricia Vaessen 
Kascontrolecommissie SPiN 2011-2012 
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1. Algemene opmerkingen  
 
 
In grote lijnen klopt de financiële situatie van SPiN. Dit is echter niet het hele jaar zo 
geweest. Door achterstallig ‘onderhoud’ hebben we een aantal zaken nog niet kunnen 
controleren: 

a) de wisselkasformulieren van na maart controleren 
b) kruisposten in conscribo nalopen 
c) nalopen of alle boekingen op juiste post geboekt zijn vanaf maart 

 
Verder willen we het bestuur meegeven dat de boekhouding nog steeds netter kan (bonnen 

niet op datum, slordig kasboek en vage omschrijvingen van betalingen). 
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2. Bestuursrekening vergeleken met Conscribo 

Saldo bestuursrekening: Conscribo vergeleken met rekeningafschriften 
 
Tot 28 februari klopt het saldo met Conscribo (afschrift 175). Ergens op afschrift 176 is er 
tien euro te weinig in Conscribo geboekt. Daarna hebben we niet meer gecontroleerd. 
 
Het saldo van de bestuursrekening komt niet overeen. We hebben de laatste drie afschriften 
gecontroleerd (188, 187 en 186). De bij- en afgeschreven bedragen per afschrift kloppen wel, 
maar het totale saldo niet. Voor het laatste afschrift is het saldo in conscribo € 12.157,29 en 
op het afschrift € 1.983,29. Ergens tussen afschrift 176 en afschrift 186 zit dus een grote 
fout. 
 
Nog niet overgemaakte bedragen  
 
In vorige kascoverslagen zijn een aantal van de onderstaande bedragen al aangehaald, maar 
deze zijn nog steeds niet betaald.  

 Declaratienummer 9, € 99,98 

 Declaratienummer 15,  € 19,25 

 Declaratienummer 11, € 3,15 

 De kamertocht, €2,68, K. Van Heijster 

 Declaratie 72, €4,90, Rossing 
 
Contributie 
 
Op 16-02 is een aantal contributies opnieuw afgeschreven (waarschijnlijk kwamen naam en 
rekeningnummer niet overeen). Zijn deze weer opnieuw ingevorderd door de 
penningmeester? Het is niet op te maken uit te omschrijving wat hiermee aan de hand is. 
 
Dubbel betaald  
De onderstaande bedragen waren dubbel betaald. Dit werd in het kascoverslag van april al 
gemeld.  
 

 27-1-‘12/30-1-‘12, € 67,50 café de Verdieping. Staat nu op 27 maart als debiteur, 

houdt dit in de gaten! 

 We hebben nagekeken wat de penningmeester van de declaraties van Praag heeft 

gemaakt, omdat tijdens de vorige controle onduidelijkheden waren over hoe Koen 

van Heijster en K. Brummans aan hun gedeclareerde geld waren gekomen. In 

concribo staat ‘voor meer info zie declaratie’ (in de verwijzing in conscribo staan 

overigens geen declaratienummers en wij konden ze niet vinden in de klapper). We 

konden ook het wisselkasformulier niet vinden, het ligt niet bij de juiste datum (daar 



 Kascoverslag 20-06-2012  

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3   
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.30-15.00    024-3612588 
info@spin-nijmegen.com     http://www.spin-nijmegen.com  

verwachten we een duidelijke uitleg op over wie wat betaald heeft en hoe van 

Heijster en Brummans aan dat bedrag komen.  

 
Ontbrekende of ‘foutieve’ bonnen 
 
Onderstaand een overzicht van ontbrekende bonnen of bonnen waar iets niet aan klopt. 
 
10-10  Old Cave: uitleg beetje vaag, bovendien is er blijkbaar gerekend met €100,- ipv 

€99,-... (dit hebben we bij de controle in april ook al aangekaart). 
06-12 AH €1,98. Vorige controle ook al geconstateerd, nog steeds niets mee gedaan 

of erbij geschreven! 
04-01 Goudse schadeverzekering €88,38 afgeschreven, factuur €80,-. Waar is €8,38? 

Schrijf het erbij! Zo is het niet duidelijk voor derden. 
14-01 Drank hei-dag €30,50 op factuur, maar €70,- gepind. Is dit terug gevloeid in de 

kas? Zet dit dan op de factuur en vermeld het in het kasboek. 
27-01 De Verdieping ALV €67,50 bon ontbreekt. Op 30-01 nog eens afgeschreven! 

Dubbel betaald? 
16-03  Jumbo €3,30 ontbrekende bon. 
16-03 Rabo Peel Noord Geldautomaat €200,-. Schrijf erbij waaraan het geld is 

besteed, met eventueel een declaratie! 
21-03 €892,30 overgemaakt naar de ragweek, het zou veel beter zijn als je hierbij 

een overzichtje had van waar dat geld vandaan komt, met welke activiteiten 
hebben jullie hoeveel geld opgehaald? 

28-03 MTM Rossing declaratie Praag is geen officiële declaratie, waarom niet? 
Bovendien is er €28,32 afgeschreven en staat er op de ‘bon’ €30,54. 

10-04 Coop Molenstraat €6,24 ontbrekende bon. 
20-04 Identieke bedrag €106,73 ook op 01-05 afgeschreven. Overgemaakt naar 

123draagtassen.nl wegens misverstand. Wat is het misverstand? Leg dit beter 
uit!  

23-04 Accommodatie St.Petersburg €4.085,- afgeschreven. Op factuur €4.065,-. 
01-05 D. Maltha retourboeking bata €25,-. Zet erbij waarom?! 
03-05 Reiskostenvergoeding lezing EYF €19,- teruggeboekt. Is dit eigenlijk wel 

betaald? 
07-05 Contractje: “Geld voor pinnen tijdens de reis” €300,-. Waaraan is dit geld 

uitgegeven? Ik wil een kopie van hun rekeningafschrift erbij. Anders kan 
iedereen zeggen dat hij €300,- heeft ontvangen voor ‘iets’ (ook op 08-05). 

11-05 t/m  Alle bonnen (6 stuks) van St. Petersburg ontbreken. Waar zijn die? 
17-05 
15-05 Galipo onkosten ACT-dag €9,70 ontbrekende bon. 
16-05 Eur. Verzekering €203,50 ontbrekende bon. 
17-05 Flyeralarm €72,45 ontbrekende bon. 
29-05 Flyeralarm €534,19 ontbrekende bon. 



 Kascoverslag 20-06-2012  

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3   
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.30-15.00    024-3612588 
info@spin-nijmegen.com     http://www.spin-nijmegen.com  

29-05 Bon N.B. Damen bij 11-06! 
08-06.1 Studystore €3,38 ontbrekende bon. 
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3. Kasrekening 

 
De opmerkingen uit het vorige kascoverslag heeft de penningmeester volgens ons nog niet 
allemaal verwerkt, namelijk de volgende: 
 

 € 635 wisselgeld buiten westen in en uit ontbreekt in kasboek! 

In conscribo staat dit bedrag uit op kruispost (11-11-11) en € 862 in op kas (entree + 

wisselgeld). Dit moet nog worden gescheiden. In kasboek staat alleen de entree op 

11-11.  

 € 377,50 storten van hoofdkas op bank niet in conscribo (op 13-12-2012), klopt dit? 

 € 26,- entree ich liebe holland (14-12-2012) staat in kasboek € 25,50, welk bedrag 

klopt en heb je dit aangepast? 

 € 2 kasverschil (14-12-2011) staat in conscribo maar heb je dit ook al in kasboek 

gezet? 

 € 39,70 in kasboek (14-1-2012, contant geld heidag over) stond tijdens de vorige 

controle in conscribo als € 35,70 (pinnen café verdieping). Bedrag is niet gelijk. En het 

is verdwenen uit c onscribo blijkbaar. Wat is hier gebeurd? 

 Skireis: 250 euro gepind voor eten maar eten koste maar 160,50. Wat is er met het 

overige geld gebeurd? 

 
Saldo kasboek versus saldo Conscribo 
 
De kasrekening komt tot 4-6-2012 overeen met conscribo (dat wil zeggen dat eventuele 
fouten in kasboek trouwens ook overgenomen zijn, vandaar dat de bovenstaande 
opmerkingen wel gecontroleerd moeten worden). Tot en met 15 juni zit er volgens conscribo 
€ 7543,94 in de kas (tot en met de € 80 euro debet van wisselkas excursie overwaal en de € 
241 credit wisselkas samenvattingen). 
 
Saldo kasboek/conscribo met daadwerkelijke telling 
 
Volgens de kastelling zat er in de kas (voor het storten) € 8.483,98. Dit is een positief verschil 
van € 940,04. Als de ouderdag dubbel in conscribo is gezet dan moet hier nog € 444,80 van 
afgetrokken worden. 
 
Overige opvallendheden: 
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 op zowel 27 april als 4 juni is er € 444,80 betaald aan de ouderdag volgens 

kasboek/Conscribo. Is dit dubbel betaald of staat het per ongeluk dubbel in de 

boekhouding (wat wel raar is met dik een maand ertussen)?  

 15-6-2012 €2 geld terug van geldstorting staat niet in conscribo. 

 
Wisselkasformulieren 
 
Zou de penningmeester kunnen checken of de wisselkasformulieren van lezing geheimen en 
van training budgetteren weer terecht zijn? Deze ontbraken tijdens de vorige controle.  
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4. Boeken 

 
Overzicht bestelde boeken 2011-2012 
 
Het overzicht van de bestelde boeken, retouren (boeken die teruggebracht zijn die over zijn) 
en facturen ontbreekt nog steeds.  
 
Dagstaten 
 
Handig als de penningmeester bij een verschil tussen pintotalen en de omzet volgens de 
telling van de verkochte boeken uitleg geeft. 
 
 


