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Geachte ALV, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Kascontrolecommissie 2015-2016. Het betreft de kascontrole van het boekjaar 2015-2016 tot en met 30 september 2016.  
 
Het verslag is als volgt opgedeeld;  
1. Hoofdkas  
2. Bestuursrekening  
3. Contributie  
4. Inventaris  
5. Openstaande posten 
6. Opmerkingen 
7. Jaarverslag  
8. Conclusie  
 
Wij raden u aan om naast dit verslag ook het financieel jaarverslag door te nemen om een volledig beeld te kunnen vormen over de financiële staat van de 
vereniging. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Weerwag & Bas Romeijn 
Kascontrolecommissie 2015-2016 
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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.  
 
 

Vergelijking kasboek 
met boekhouding 

Telling hoofdkas Wisselkasformulieren Ontbrekende bonnen 

Compleet €1110,70 Compleet Compleet 

 
Bij de telling van de hoofdkas is een onverklaard (negatief) verschil van €8 aangetroffen. Omdat de KasCo er niet van uitgaat dat dit verschil teruggevonden 
gaat worden, noch dat het met opzet is ontstaan, stellen wij voor dat de penningmeester een correctieboeking doet.   
 

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. 
 

Vergelijking saldi boekhouding en rekeningen Ontbrekende bonnen Ontbrekende pinbonnen Ontbrekende facturen 

Bestuursrekening Spaarrekening Garantrekening 
29-sep 

€6,57 Tankbon 
Compleet 15-sep €700,00 huur 

busje €4.618,66 €25.483,16 €4.000,00 €8,45 Tankbon 

 
3. Contributie 

Bij de contributie-inning heeft de KasCo geen onregelmatigheden aangetroffen. 
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4. Inventaris 

De KasCo heeft de inventaris opgemaakt, deze komt overeen met het jaarverslag. 
 

5. Openstaande posten 

Het valt de KasCo op dat het nog steeds bijzonder lastig blijkt om de sponsorbedragen van ‘Café van Buren’ en ‘Café de Drie Gezusters’ te innen. Op (vele) 
(herinnerings)facturen wordt gereageerd noch actie ondernomen. Dit heeft ertoe geleid dat deze cafés nu een bedrag van €2.850 als schuld bij SPiN hebben, 
waarvan een deel al meer dan een jaar openstaat. De KasCo wil voorop stellen dat dit het VIIIe bestuur, of welk bestuur dan ook, niet te verwijten valt. Er 
wordt regelmatig geprobeerd de openstaande bedragen te innen, maar het probleem ligt bij de cafés. De KasCo adviseert het nieuwe bestuur daarom om 
nogmaals de opties die SPiN heeft te overwegen, en misschien nog meer moeite in dit probleem steken dan tot nu toe al wordt gedaan. 
 

6. Opmerkingen 

De KasCo heeft tijdens zijn controles kritisch gekeken naar de boekhouding, alsmede naar het financiële beleid van het VIIIe bestuur. Er zijn ons hierbij twee 
dingen opgevallen.  
 
Ten eerste zien we dat de printkosten, hoewel ze binnen de begroting blijven, hoog zijn. Dit komt doordat we een vast (prijzig) leasecontract bij Canon 
hebben, en doordat er buiten het abonnement wordt geprint. Dat tweede deel van de kosten liep dit jaar op tot bijna €350. De KasCo vindt dit zonde van 
het geld en zonde van de bomen, en wil het IXe bestuur wil adviseren kritisch te kijken waar er bespaard kan worden op het printen. 
 
Er viel ons nog iets anders op. Op de Diesviering van 14 juni werd onder andere een bierfietstocht georganiseerd. Café de Fiets had verzaakt een beloofd 
fust bier hiervoor te leveren, waardoor het bestuur bij een supermarkt blikken bier heeft gehaald. Deze kosten zouden worden verhaald op Café de Fiets. Nu 
blijkt echter dat Café de Fiets dit bedrag niet gaat vergoeden, omdat er ’s avonds bij het feest in Café de Fiets bier is gestolen door SPiN-leden. De waarde 
van dat bier zou meer zijn dan het te vergoeden bedrag. De KasCo hoopt dat SPiN hier niet de dupe van wordt en vraagt zich af of dit bedrag op (een deel 
van) de betreffende leden verhaald kan worden, of hoe het bestuur deze situatie anders op wil lossen. 
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7. Vergelijking jaarverslag 

Bij het vergelijken van het financieel jaarverslag met de boekhouding hebben we geen incorrectheden geconstateerd. 
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8. Conclusie 

De kascontrolecommissie 2015-2016 spreekt haar vertrouwen uit in de boekhouding van de penningmeester. Voor een oordeel over het gevoerde financiële 
beleid verwijzen wij u door naar het financieel jaarverslag. Daarnaast spreken wij onze dank uit aan Lieke van Lieshout voor het invallen bij de laatste 
controle. 
 
 
De Kascontrolecommissie, 
Bas Romeijn & Jeroen Weerwag 

 


