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 Geachte ALV,  

 

Hieronder vindt u een verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie 2012-2013. Het 

betreft de kascontrole van 22 februari 2013.  

Het verslag is als volgt opgedeeld; 

 

1. Hoofdkas 

2. Bestuursrekening  

3. Samenvattingen en boeken 

4. Contributie 

5. Openstaande posten 

 

Wij raden u aan om naast dit verslag ook het financiële halfjaarverslag te lezen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Simone ten Kate en Maartje Verhees 

Kascontrolecommissie SPiN 2012-2013 
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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 boekhoudprogramma 

Het kasboek is goed bijgehouden, ook in conscribo (het boekhoudprogramma). Wel hebben 

we een kleine opmerking die wij voor verbetering vatbaar vinden; 

- Op de wisselkasformulieren van de SPiNfeesten staat het wisselgeld, dat van Van Buren 

geleend wordt, wel bij de begintelling maar niet bij de eindtelling. Het is daarom lastig 

te zien of de eindtelling alleen inkomsten zijn, of ook het wisselgeld betreft. We raden 

het bestuur aan om of bij het begin van een feest de begintelling op €0,- te zetten, dus 

niet het wisselgeld van Van Buren mee te nemen bij de begintelling, of om bij de 

eindtelling de inkomsten en het wisselgeld te noteren. Zo is duidelijker wat de precieze 

inkomsten zijn. 

 
Telling hoofdkas 

Het klopt, het bedrag wat in de hoofdkas zit komt overeen met wat in conscribo staat en het 

kasboek.  

 
Wisselkasformulieren 

Alle wisselkasformulieren zitten in de map, behalve die van de wisselkassen die momenteel nog in 

gebruik zijn, namelijk; 

- Duitse leden contributie 

- Actieve leden weekend 

- Samenvattingen 

- Experience your future 

- Excursie anatomisch museum 

 

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 

Er is een verschil van €10,- met het boekhoudprogramma, er staat €10,- meer in conscribo dan wat er 

op de bestuursrekening staat. De Kasco heeft niet kunnen achterhalen waar die €10,- vandaan komt, en 

vindt dan ook dat er gekeken moet worden naar waar deze fout van €10,- vandaan komt. We hopen dat 

dit bij de volgende controle opgelost is. 

 

Vergelijking boekhoudprogramma en rekening 

Over het algemeen vinden we het goed bijgehouden. Ook is het erg verbeterd sinds de vorige controle, 

aangezien we toentertijd meer opmerkingen hadden die nu opgelost zijn. 

- Op 10/10 is er tweemaal een ‘terugstorting fout boekverkoop’ geboekt. Deze terugstorting is 

geboekt op de post incidentele winsten en verliezen, maar wij zien deze liever op de post 

boeken.  
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- 21/12 vergoeding canon afkoop printcontract €5895,-. We vinden de omschrijving die in 

conscribo staat erg onduidelijk. We raden dan ook aan om dit te verbeteren. Ook raden we de 

penningmeester aan in de gaten te houden wanneer dit bedrag verwacht wordt en er achteraan te 

gaan wanneer het nog niet ontvangen is.  

- De Kasco viel op dat er voor de kilometervergoeding €0,20 per kilometer wordt vergoed. Door 

de Rijksoverheid is bepaald dat de maximale kilometervergoeding €0,19 per kilometer bedraagt 

zonder dat je daar belasting over hoeft te betalen. Dit is bij verenigingen ook altijd de standaard. 

We zien graag dat het bestuur duidelijk maakt waarom er vanaf wordt geweken, als er wordt 

besloten hier van af te wijken. 

- Er zijn twee bouncers (transacties die terugkomen vanwege administratieve redenen) bij de 

transactie galakaartje op 19/02, namelijk De Korte en Kalisvaart. Die moeten dus nog betalen. 

We willen graag dat de penningmeester hen een rekening/herinnering stuurt dat ze nog moeten 

betalen. 

 

Ontbrekende bonnen 

Over het algemeen worden de bonnen goed bewaard, toch zijn er enkele verbeterpunten; 

- 10/10 Van Broekhoven flyer. Dit is geen bon, maar bewijs van ontvangst. De Kasco raadt aan 

om hier de bon van toe te voegen. 

- 21/12 Batavierenrace eerste deel inschrijfgeld €150,-. We konden hier geen 

mail/factuur/inschrijfbevestiging van vinden.  

- 03/01 Goudse schadeverzekering €116,85 factuur ontbreekt. 

- 06/02 restitutie skireis David Radstaak, we raden aan om een bewijs dat hij dit geld heeft 

ontvangen toe te voegen, omdat hij niet meer meegaat. We vinden een mailcorrespondentie 

hiervoor al voldoende. 

- 08/02 Rijckaert €60,- vergoeding DJ bon ontbreekt. 

 

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.  

 

We hebben de dagstaten gecontroleerd, deze zijn iedere dag aangemaakt. Wel staan er soms nog 

fouten in, een enkele keer zijn ze niet volledig. Ook is er een groot bedrag aan pinverschillen 

gevonden, wat wij zorgelijk vinden. Het totaalbedrag aan pinverschillen bedraagt namelijk op het 

moment van controle €2606,84. Dit komt vooral voor tijdens de periode van de introductie, het laatste 

blok van de boekverkoop viel het pinverschil erg mee. Sofie heeft aangegeven dat ze hier nog mee 

bezig is, waarschijnlijk komen de pinverschillen door een defect aan het pinapparaat. Ze heeft dus al 

contact opgenomen met Studystore, die weer contact hebben opgenomen met het bedrijf van de 

pinautomaten. We raden Sofie en de rest van het bestuur aan om hier op te blijven letten en achter 

Studystore en het pinbedrijf aan te blijven gaan. Verder zouden we graag zien, dat als mocht blijken 

dat het aan de pinautomaten ligt, dat bij de dagstaten aangegeven wordt. We vinden het prettig om te 

zien dat bij andere verschillen, met name verschillen na de vorige controle, duidelijk aangegeven staat 

waar deze (vermoedelijk) vandaan komen.  

Verder is de volgorde van de mappen niet altijd chronologisch, in de ene map loopt de data af en in de 

andere op. Verder loopt het per blok ook weer anders. We raden het bestuur aan om dit nog even aan 

te passen, zodat het controleren en het nazoeken gemakkelijker wordt. Ook raden we aan om tussen 

blokken een tabblad te gebruiken in plaats van een leeg blaadje.  

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste pinverschillen en overige opmerkingen; 

- 27/08 pinverschil €-502,31 niet duidelijk hoe het komt, maar wel groot verschil. 

- 31/08 pinverschil €-104,14 niet duidelijk hoe het komt, maar wel groot verschil. 
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- 03/09 €-1047,79 pinverschil. Als verklaring hierbij staat dat de ‘pinautomaat langzaam was en 

vastliep, niet helemaal betrouwbaar’. 

- Bij pinbonnen van 04/09 staat geen totale omzet boeken, op de dagstaat wel. We vinden het 

verhaal ook een beetje onduidelijk. Er staat iets opgeschreven over een boek sportpsychologie, 

maar we konden er niet veel wijs uit. Verder is er een pinverschil van €143,82, maar in de 

boekenmap staat niet aangegeven of er een verschil is en eventueel de reden van dit verschil.  

- 05/09 €-904,75 pinverschil. In de boekenmap staat ‘stekker eruit getrokken’, maar in de 

algemene boekenadministratiemap staat dat de pinautomaat langzaam was en haperde. We 

willen dat het bestuur zorgt dat de uitleg duidelijk is en overeenkomt.  

- 06/09 €-39,06 pinverschil. 

- 10/09 staat op het pinoverzicht niet de totale omzet boeken. Het formulier is dus niet volledig 

ingevuld, volgens de boekenadministratie is het verschil €0,- dus het opschrijven lijkt ons niet 

zo moeilijk. 

- 11/09 Er is een verschil tussen de dagstaat en de pinbonnen. Bij pinoverzicht staat totaal 

verkochte boeken €4250,91, op de dagstaat €4.325,65. We vinden dit erg vreemd! Verder staat 

dat iemand een statistiek deel 2 terug kwam brengen omdat ze deel 3 moest hebben, maar het is 

niet duidelijk of ze statistiek deel 2 heeft gepind en daarna geld teruggekregen heeft, of dat ze 

deel 3 heeft gepind. Aangezien het verschil €0,- gaan we van het laatste uit, maar we willen dat 

dit duidelijker opgeschreven wordt. Ook staat bij het teloverzicht van de boeken Custom 

Developmental Psychopathology dat er vijf verkocht zijn, terwijl de begintelling en eindtelling 

van elkaar afgetrokken zes maakt, wat dan wel weer op de dagstaat staat.  

- 14/09 Op de dagstaat staat €6,- pinverschil, er staat geen verklaring hoe dit verschil komt. 

Mocht het bestuur het niet meer weten of nooit geweten hebben, zet dat er dan in ieder geval bij. 

Zo weten we dat er in ieder geval over nagedacht is. 

- 20/09 Bij het pinoverzicht staat geen totale omzet van boeken. 

- De opbrengst van de samenvattingen is op 18 december €276,- dus dan zouden er 138 

samenvattingen verkocht moeten zijn, maar wij komen uit op 139. Na 18 december hebben we 

de samenvattingen niet meer kunnen controleren, omdat de kas op 22 februari niet afgeroomd is. 

Bij de volgende controle zullen we dit weer controleren.  

- 7/1 €48,88 pinverschil. Als opmerking staat dat dit precies de prijs is van een PMB boek. Er is 

dus een fout met betalen, dus per ongeluk heeft iemand gratis een boek ‘gekregen’, maar je mag 

er ook best bij vermelden dat die gestolen/verdwenen kan zijn. We vinden het belangrijk dat het 

bestuur in ieder geval er rekening mee houdt dat het stelen van boeken kan voorkomen.  

- 18/1 €3,06 pinverschil, als verklaring staat ‘waarschijnlijk typefout’. 

- 23/01 Op de pinbon staat niet ingevuld of het klopt of niet. Boekenadministratie zegt dat er 20 

cent verschil is. 

- 30/01 €-63,79 pinverschil. Waarschijnlijk typefout apparaat, maar het kan ook zijn dat het een 

boek en typefout is, we willen graag dat dit er nog even bij wordt gezet. 

- 07/02 pinbon formulier leeg, in boekenadministratie is te vinden dat er geen pinverschil is. We 

willen graag dat dit dus ook op het pinbonformulier wordt genoteerd. 

 

4. Contributie 
Leden met een Nederlands bankrekeningnummer 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.  
 

Samen met Sofie heeft de Kasco de openstaande posten 2011-2012 vergeleken met de binnengekomen 

contributie van 2011-2012. Het gaat dus om de contributie van vorig jaar. We zijn daarbij tot de 

conclusie gekomen dat het grootste deel binnen is gekomen, maar dat er een incidenteel verlies is van 
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€1.240,-. Dit is een groot bedrag, maar helaas kan niet precies achterhaald worden wie nog zou moeten 

betalen. Dit komt door het chaotische ledenbestand afgelopen jaar en doordat sommige leden in de 

veronderstelling waren dat ze geen lid meer waren, wat moeilijk te weerleggen was. Daarnaast hebben 

enkele leden aangegeven dubbel te hebben betaald, meer dan Lodewijk had ingeschat. We vinden het 

jammer dat dit verlies is geleden, maar we snappen dat er niets meer aan gedaan kan worden. We 

hebben er vertrouwen in dat Sofie de contributie-inning beter zal laten verlopen. Wel raden we aan om 

zo snel mogelijk met de contributie-inning te beginnen, zodat alles op het eind van het jaar binnen is.  

 

5. Openstaande posten 

Openstaande posten zijn bedragen die nog betaald of ontvangen moeten worden. Hierbij kan je 

denken aan facturen, sponsoring en declaraties.  

 

Afgezien van de debiteuren en crediteuren zijn er geen openstaande posten. De te ontvangen bedragen 

zijn binnen en de te betalen bedragen zijn betaald. 

Op de kruisposten staan alleen de openstaande wisselkassen, en dat bedrag klopt.  

We raden wel aan om nog achter de debiteuren aan te gaan, met name die van voorgaande jaren (café 

Lenthe, 123draagtassen, Goudse schadeverzekering). En ook raden we aan om die van dit jaar in de 

gaten te houden. Ook raden we aan om nog achter de crediteuren aan te gaan, met name de declaraties 

van de stedentrip.  

 

 

 

 


