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Geachte ALV,  
 
Hieronder vindt u een eindverslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie 2013-2014. Het  
betreft de kascontrole van het boekjaar 2013-2014. 
  
Het verslag is als volgt opgedeeld; 
1. Hoofdkas 
2. Bestuursrekening  
3. Contributie 
4. Openstaande posten 
5. Inventaris 
6. Overige opmerkingen 
7. Conclusie 
 
Wij raden u aan om naast dit verslag ook het financiële jaarverslag door te nemen om zo tot een 
goed besluit te komen voor het al dan niet verlenen van decharge aan het VIe bestuur der SPiN.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Sofie van Breemen, Myrna Rossing en Maartje Verhees 
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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 

- 05-03: afromen wisselkas borg skireis: aan het begin van de skireis was er borg verzameld. 
Aan het einde was er €95,- te weinig borg over. Twee bestuursleden hebben dit later van 
SPiN terug gehad, maar €95,- is dus kwijt geraak op reis. We willen de nieuwe 
penningmeester adviseren om na te denken over een betere procedure en controle tijdens 
de reis, omdat afgelopen jaren meerdere malen financiële problemen zijn voorgekomen 
tijdens de reizen. 
 

Telling hoofdkas 
Op 03-10-2014 zat er €2201,80 in de hoofdkas. Het boekhoudprogramma geeft echter een bedrag 
aan van €2119,40. Dit is een positief verschil van €82,40. Dit verschil is al bij de eerste controle 
geconstateerd en er is niet duidelijk geworden waar dit verschil vandaan komt. We raden aan dat 
voor de afsluiting van het boekjaar een verschilboeking wordt gedaan van dit bedrag, zodat de 
volgende penningmeester zonder kasverschil kan beginnen. 
 
Wisselkasformulieren 
We hebben alle wisselkasformulieren gecontroleerd, op dit moment zijn er geen kassen meer in 
gebruik. 
 

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 
Op 03-10-2014 geeft het boekhoudprogramma aan € 3718,04 op de bestuursrekening te hebben 
staan. Op de bankrekening staat een bedrag van €3730,04. Er is dus een positief verschil van €12,- 
tussen de bankrekening en het boekhoudprogramma. Dit bedrag komt overeen met het 
lidmaatschap en we verwachten dan ook dat het verschil hierdoor komt. We kunnen echter niet 
achterhalen waar de fout zit. We stellen voor dat Bas nog een keer zoekt naar een verklaring van dit 
verschil. Mocht hij het de reden van dit verschil niet kunnen achterhalen, dan raden wij aan om voor 
het afsluiten van het boekjaar een verschilboeking te doen tussen incidentele winsten en verliezen. 
Volgens het boekhoudprogramma staat er een bedrag van € 12172,66 op de spaarrekening. Dit klopt 
ook met de spaarrekening. 
Volgens het boekhoudprogramma staat er een bedrag van €4000,- op de Garantrekening, dit bedrag 
klopt ook met de rekening.  
 
Vergelijking boekhoudprogramma en rekening 
Over het algemeen is het boekhoudprogramma goed bijgehouden. Alle boekingen uit het 
rekeningoverzicht staan ook in het boekhoudprogramma. 
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Algemeen 
- 04-03: €180,- 2e deel inschrijfgeld Batavierenrace, betaald door commissielid. D76 is twee 

keer gebruikt, dit formulier heeft geen nummer in de map maar op de omschrijving staat 
D76. Het formulier moet even een ander nummer krijgen (bijv. D76A). 

- 25-03: €45,75. Op de reiskostendeclaratie staat €45,25. Er is dus teveel overgemaakt.  
- 07-05: €25,- restitutie Bata, graag zien we een ontvangstbevestiging van betreffende 

deelnemer. 
- 17-05: €2,50 bij voor een trui, maar op 12-05 heeft betreffende persoon al €14,00 

overgemaakt voor een trui. Onduidelijk is waarom deze persoon extra moet betalen, we 
zouden graag meer uitleg zien in het boekhoudprogramma.  

- 18-08: hierbij wordt vermeld naar een nummering, maar dit is een nummering die vanuit 
SSPN wordt gebruikt. We raden aan om niet dezelfde manier van nummering te gebruiken 
als SSPN, of om in de omschrijving het eigen factuurnummer te vermelden.  

- 01-08: reiskostennummer R034 komt twee keer voor in de map (€34,20 en op 14-07 €26,60).  
- Er zijn wat slordigheden in de referentienummering van de facturen. Geregeld ontbreken er 

referentienummers op de facturen of ontbreken ze in de omschrijving van het 
boekhoudprogramma. Doordat de facturen op referentienummer zijn gesorteerd maakt dit 
de controle lastiger en tijdrovender. We raden het volgende bestuur dan ook aan de facturen 
goed te nummeren of anders de facturen op datum te sorteren in plaats van nummer. 

-  Er mist soms een omschrijving in het boekhoudprogramma waar bepaalde opgenomen 
bedragen aan uitgegeven zijn. 

 
 Ontbrekende bonnen 

- 23-01: Er is €29,20 gepind met de SPiN-pas volgens het boekhoudprogramma. Hierbij staat 
als reiskostennummer R002 vermeld, maar in de map is dit reiskostennummer een declaratie 
van €7,70.  

- 17-02: €102,- SNUF studentenlidmaatschap. Vorig jaar was hier ook geen overzichtje van, 
misschien is het een idee dat SPiN SNUF vraagt of in het vervolg er wel een overzicht kan 
komen.  

- 20-02: €586,79 (480 pond) Alternative London. We vinden het slordig dat er van zo’n groot 
bedrag geen bewijs of bon is. 

- 21-02: er is wel een ontvangstbewijs van restitutie skireis van twee deelnemers (€263,- en 
€263,-), maar niet van twee andere deelnemers (€107,- en €87,25). 

- 22-04: €4,80. We kunnen geen bonnetje vinden en ook in het boekhoudprogramma staat 
niet vermeld waar dit bedrag aan uitgegeven is.  

- 02-05: €24,87 Albert Heijn. Dit is geboekt op de rekening van de Oriëntatiecommissie maar 
er ontbreekt een omschrijving in het boekhoudprogramma waaruit duidelijk word waar dit 
bedrag aan uitgegeven is.  

- 06-05: €171,85 Stichting Ragweek opbrengst acties SPiN. Er is geen overzicht van de 
opbrengsten en ook geen ontvangstbewijs van de Ragweek. Graag zouden we dit overzicht 
hebben, want volgens de rekening ‘Ragweek’ is er meer aan de Ragweek betaald dan dat er 
is binnengekomen. 

- 12-08: €57,97 People Print Group. 
- 18-08: €11,41 Wibra.  
- 16-09: €1,04 Facebook Ads. 
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- 17-09: €10,76 Albert Heijn. Dit bedrag is geboekt op ‘relatiegeschenken’. Gezien het 
ontbreken van een bon of omschrijven kan er niet achteraf gecontroleerd worden waar dit 
bedrag aan besteed is.  

- 17-09: €80,- Aula. Wederom kunnen we niet checken waaraan het besteed is. 
- 23-09: €2,- Stichting Katholiek Nijmegen (Copyshop). 
- 26-09: €100,- bij Jager van der Kamp, SPiN-factuur 1213-0018 mist nog in de map. 
- 30-09: €29,97 Gall&Gall 
- 30-09: €0,74 Albert Heijn 

 

3. Contributie 
Elk jaar wordt er contributie geïnd bij alle leden van SPiN. De contributie bedraagt op dit moment €12,00 per lid 
per jaar. 
 

Dit jaar is van 1709 leden contributie geïnd. Van 101 leden bleek de contributie na herhaaldelijke 
pogingen niet inbaar te zijn. We raden het nieuwe bestuur aan deze leden uit de ledenadministratie 
te verwijderen. 
Wij hebben de indruk dat het innen van de contributie, ondanks de problemen die hierin elk jaar 
spelen, goed is gegaan. Het automatisch innen blijft een erg lastige taak en we raden daarom het 
nieuwe bestuur aan om zich extra goed te laten informeren door de Rabobank en Conscribo.  
 
 

4. Openstaande posten 
Openstaande posten zijn bedragen die nog betaald of ontvangen moeten worden. Hierbij kun je denken aan 
facturen, sponsoring en declaraties.  
 

Debiteuren: Er staat één debiteur open, namelijk Café van Buren (€1500,-). Café Lenthe heeft 
betaald, maar heeft €150,- betaald in plaats van het overeengekomen bedrag van €190.  
Debiteuren contributie: Op dit moment moeten er nog 17 leden hun contributie betalen. 
Te betalen bedragen 2012-2013: Blacklights Café van Buren (€190,-). 
Te betalen bedragen 2013-2014: Reservering eerstejaarsweekend (€1250,-) en een promotiebanner 
voor de feesten (€80,-). 
Te ontvangen bedragen 2013-2014: lidmaatschapsstickers 2014-2015 (€100,43) en één maal 
lidmaatschap 2014-2015 (€12,-). 
 
 

5. Inventaris 
Met de inventaris wordt bijvoorbeeld de waarde van bepaalde spullen van SPiN bedoeld, zoals de truien- en 
vestenvoorraad. Bij een grote aankoop, zoals een camera of computer, kan er besloten worden om de kosten 
van de aankoop over meerdere jaren te verspreiden. 
 

De peildatum is 3-10-2014.  
- Truien: 79, Vesten: 32 
- SPiN-tasjes: 65 
- Truien en vesten in totaal: €1682,76. 
- SPiN-camera, waarde: €94,50. Wordt nog over 1 jaar afgeschreven. 
- Pinautomaat, waarde: €739,-. Wordt over 5 jaren afgeschreven. 
- SPiN-tasjes, waarde: €130,-. Worden verkocht à €2,00 per stuk.  
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6. Overige opmerkingen 
Studiereis: Als we alle bedragen die aan vervoer en dergelijke contant zijn uitgegeven optellen, komt 
het totaal niet overeen met het bedrag dat gepind is. Er mist nog €19,20. Hiervan komt €9,- contant 
terug in de hoofdkas, onduidelijk is waar het overige bedrag (€10,20) is gebleven. 
 
We hebben nog aan algemeen advies voor het volgende bestuur. We hebben gemerkt dat er dit jaar 
een aantal keer is voorgekomen dat een commissielid een groot bedrag heeft voorgeschoten voor 
SPiN. Vaak hadden de betreffende commissieleden op eigen initiatief het bedrag voorgeschoten. Wij 
vinden het erg belangrijk dat alle bedragen groter dan €100,- door de penningmeester van het 
bestuur betaald worden. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden door zowel penningmeester als 
betreffende commissiebegeleider. 
 

7. Conclusie 

Over het algemeen vinden we dat de boekhouding goed is bijgehouden. Hier en daar missen wel wat 
bonnen. Verder is er zowel een rekeningverschil als een kasverschil, maar gelukkig zijn dit geen grote 
bedragen. Ook zijn er nog verbetermogelijkheden in de nummering van formulieren.  

 


