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Geachte ALV, 
 
Hieronder vindt u een eindverslag van de kascontrolecommissie 2014-2015. Het betreft de 
kascontrole van het boekjaar 2014-2015.  
 
Het verslag is als volgt opgedeeld;  
1. Hoofdkas  
2. Bestuursrekening  
3. Contributie  
4. Openstaande posten  
5. Inventaris  
6. 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 décharge aan het VIIe bestuur der 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lieke van Lieshout & Bas Romeijn 
Kascontrolecommissie 2014-2015  
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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. 
 
Telling hoofdkas:  
 - 5-10: De kas telt €1010,55. Volgens de vorige telling zou dat echter €1009,55 moeten zijn. In 
 conscribo staat weer een ander bedrag bij de hoofdkas, namelijk €966,55. Het is jammer om 
 te zien dat er kasverschillen zijn, maar de verschillen zijn positief. De KasCo kan de oorzaak 
 niet achterhalen en stelt voor een correctieboeking te doen om de nieuwe penningmeester 
 met een schone lei te laten beginnen. 
  
Wisselkasformulieren: 
  - Alle wisselkasformulieren zitten in de boekhouding. 
 
Ontbrekende bonnen (van contante betalingen):  
  - 17-06: Silent Disco Dies, €180. Er ontbreekt een factuur, danwel bon van deze betaling. 
  
  
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. 
 
Telling boekhoudprogramma en rekening (05-10): 
  - Bestuursrekening: €6161,01, klopt met Conscribo 
  - Spaarrekening: €17329,15, klopt met Conscribo 
  - Garantrekening: €4000, klopt met Conscribo 
  
Vergelijking boekhoudprogramma en rekening: 
Over het algemeen ziet de boekhouding er goed uit. We hebben wel enkele zaken gevonden die 
ontbreken, onvolledig zijn of niet kloppen. Deze staan hieronder beschreven. 
 
Ontbrekende bonnen:  
  - 1-6-2015: Statiegeld flessen ALW, €5  
 
Ontbrekende pinbonnen: 
  - 1-10-2014: €5,- 
 
Ontbrekende facturen: 
Er ontbreken geen facturen. 
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Opmerkingen/vragen bij uitgaveformulieren, declaraties en rekeningafschriften: 
 
  - 23-03: U030, €144,79. Er is in New York een persoonlijke aankoop betaald met creditcard 
van SPiN. We vinden dit een erg onverstandige beslissing. Het is onder geen enkele voorwaarde de 
bedoeling om de creditcard/bankpas van SPiN te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Ook al 
wordt het geld meteen terugbetaald, je creëert hiermee een grijs gebied dat niet wenselijk is. We 
raden komende besturen met klem af om dit zo te doen. 
 
- Op de heenweg naar Praag (stedentrip) kreeg de bus van SPiN pech. SPiN moest toen zelf €305 
voorschieten om de reparatiekosten te betalen, anders werd er niet verder gereden. We vinden het 
onwenselijk dat een dergelijke situatie ontstaat en roepen het nieuwe bestuur op na te denken over 
een manier waarop deze en soortgelijke gevallen voorkomen kunnen worden. 
 
- Tijdens de Batavierenrace is een tas vol met busbonnen kwijtgeraakt, waardoor ter plekke nieuwe 
aangeschaft moesten worden. 
 
- R032, locaties zijn afgeschermd. In de toekomst liever niet want zo kan het niet gecontroleerd 
worden. 
 
-D158, het valt op dat deze declaratie zo laat komt en er geen bon bij zit. 
 
- U071, als bedankje is een geldbedrag (€20) uitgekeerd aan een externe. Aangezien we dit niet 
kunnen controleren raden we aan om voortaan bijvoorbeeld VVV-cheques als bedankje te geven. 
 
- I008, betreft het terugbrengen van vijftien flessen drinken. Hiervan mist een retourbon. 
  
- Afromen kas merchandising, drie truien en een zadelhoesje. Er mist twee euro in de kas. De KasCo 
vraagt zich af hoe dit kan. 
 
3. Contributie 
Zoals elk jaar int SPiN contributie van haar leden. Dit is volgens de KasCo dit jaar zonder 
noemenswaardige problemen gegaan. 
 
4. 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 05-10-2015. 

- Truien:     69 
- Vesten:     48 
- Waarde truien en vesten totaal:  €1925,82 
- Waarde pinautomaat:   €536,40 
- Waarde computers:   €1180,40 
- Waarde ledenbestand:   €463,83 
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17-09: Opmaken waarde inventaris truien en vesten, €1859,98. Hier staat in conscribo bij dat er twee 
truien en vesten teveel geteld zijn. We stellen voor dat deze weer opgenomen worden in de 
inventaris door een correctieboeking. Daarnaast is er een klein verschil tussen de inventaris zoals wij 
die optellen en de inventaris zoals conscribo die telt. We hebben met de penningmeester alle 
bedragen nagerekend en denken dat dit een verschil was dat al langer bestond. We stellen voor dit 
verschil weg te boeken. 
 
5. Openstaande posten 
Openstaande posten zijn bedragen die nog betaald of ontvangen moeten worden. Hierbij kan je 
denken aan facturen, sponsoring en declaraties. 
  
- Debiteuren:  
30-09: Te ontvangen hoofdsponsoring van Buren, 2e termijn 2014-2015, €1500. Jammer dat dit nog 
steeds zo moeilijk gaat.  
 
- Te ontvangen bedragen 2014-2015: 
 

- 30-09: Sponsoring Studiereis New York door Café de Fuik, €500. Waarom is dit nog niet 
 binnen? 

 
- 30-09: Betaling deelnemer studiereis New York, €360. Één deelnemer aan de studiereis 

moet nog €360 van het deelnamebedrag voldoen. Dit is ondanks vele herhaalde 
verzoeken aan haar door het VIIe bestuur tot op heden nog niet gebeurd. We vinden de 
stappen die het bestuur hiervoor heeft ondernomen voldoende en hebben er 
vertrouwen in dat het bedrag alsnog binnen zal komen. Desalniettemin blijft de vraag of 
deelnemers aan de studiereis, ook commissieleden, mee mogen op de reis als ze nog niet 
het hele bedrag hebben voldaan. 

 
- 30-09: SNUF-subsidie studiereis New York, €1080. Dit bedrag is nog niet binnen. 
 
- 30-09: Te ontvangen bedrag van Nova Rijscholen, €275. Waarom is dit nog niet binnen? 

 
6. Slot 
 De kascontrolecommissie 2014-2015 spreekt haar vertrouwen uit in de boekhouding. Voor een 
oordeel over het gevoerde financiële beleid verwijzen wij u door naar het financieel jaarverslag. 
 
De Kascontrolecommissie, 
 
Bas Romeijn & Lieke van Lieshout 
 


