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Geachte ALV,  

 

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

betreft de kascontrole van het boekjaar 2012-2013.  

 

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 jaarverslag te lezen om zo tot een goed 

besluit te komen voor het al dan niet verlenen van decharge aan het Ve bestuur der SPiN.  

 

 

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 

De kas is goed bijgehouden, zowel in het kasboek als in conscribo, het boekhoudprogramma 

van SPiN. Wel hebben we enkele opmerkingen die wij voor verbetering vatbaar vinden; 

- Voor het kopen van olie á €2,35 was geen bonnetje. 

- Er wordt op 29/8 een kas van €100 aangemaakt voor HALO. Dit geld komt later retour. 

Wij vragen ons af of er in de tussentijd wel een handtekening gezet is voor ontvangst 

van dat geld. Dat lijkt ons voor de toekomst in elk geval een goed idee om 

onduidelijkheden te voorkomen. 

 

Telling hoofdkas 

Tussen 11/06 en 28/08 is er een verschil ontstaan van €4,50 tussen het bedrag in de kas en het 

kasboek/Conscribo. Er zit €4,50 meer in de kas dan dat er volgens de boekingen in zou 

moeten zitten. Er zijn in de tussentijd veel merchandise items verkocht en er is veel uitgaven 

en inkomsten binnengekomen voor de lustrumdag. We kunnen niet bepalen waardoor dit 

verschil precies komt. We raden aan om niet zo’n lange tijd te laten zitten tussen twee 

tellingen. In overleg met Sofie is dit verschil op incidentele baten geboekt, omdat niet meer te 

achterhalen valt waar dit verschil vandaan komt. Zo kan Bas met een kasverschil van €0 

beginnen. 

 

Wisselkasformulieren 

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

in gebruik is, namelijk die van de Knaekverkoop. 

 
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 

De bedragen die in het boekhoudprogramma staan en die op de rekening staan komen 

overeen. Alle transacties die dus op de rekening staan zijn ook verwerkt in conscribo.  

 

Vergelijking boekhoudprogramma en rekening 

We vinden als kascontrolecommissie dat de boekhouding erg goed is bijgehouden. Deze was 

altijd up to date bij controles en op enkele missende bonnen na, zijn we erg tevreden. Dit 

maakte ons werk veel gemakkelijker. De enkele puntjes die niet perfect waren, worden 

hieronder benoemd. 

 

Ontbrekende bonnen 

Ten eerste willen we als algemene opmerking maken dat soms een uitgavenummer niet was 

genoteerd in Conscribo. Het is handiger als bij de controle bij elke boeking, indien nodig, een 

uitgavenummer dan wel declaratienummer staat. Daarnaast zijn er enkele leden die 



 Kascontroleverslag 2012-2013 

 

3 

 

inschrijfgeld retour hebben ontvangen, wanneer ze hun deelname aan een activiteit hadden 

geannuleerd. Hiervan zien we graag een mailconversatie of handtekening dat diegene 

inderdaad heeft geannuleerd en dat deze persoon het geld retour heeft ontvangen. Dit is niet in 

alle gevallen gebeurd, maar meestal wel. 

 

Hieronder kaarten we nog enkele specifieke zaken aan. 

- 26/2, uitgavenummer 62. Er zijn stokbroden gekocht met contant geld. Dit contante geld 

is gepind van de rekening. Er is hier echter geen bon voor. Het gaat hier om een groot 

bedrag, namelijk €273. Verder was er meer geld over dan volgens de bedragen zou 

moeten (€4,71 meer). Wij vinden dit raar. Misschien kostte de stokbroden dus wel 

minder, of zoals Sofie suggereert is er iets misgegaan bij het teruggeven van de borg 

aan de deelnemers. Dit geld zat namelijk in dezelfde kas als het gepinde geld. Omdat 

het hier om een groot bedrag gaat en omdat een bestuurslid beter zou moeten weten, 

vinden wij dit op zijn zachts gezegd niet zo slim.  

- 14/3 Er is 20 cent teveel betaald bij het pinnen bij Café van Buren. Hier is helaas niets 

aan te doen. 

- 21/3 Een declaratie voor kosten diesel. Hier is een tankbon van, maar dit hoort eigenlijk 

bij reiskosten met een kilometerverklaring. Door middel van een kilometerverklaring 

hoef je niet van iemand te eisen dat hij met een volle tank begint te rijden voor de 

vereniging en dat hij gelijk erna weer moet tanken. De kilometervergoeding (€0,19 per 

kilometer) dekt (al helemaal voor diesel) de kosten van de brandstof. Sofie gaf aan het 

hiermee eens te zijn en op deze manier zijn vervolgens de daaropvolgende reiskosten 

vergoed. We raden toekomstige penningmeesters aan het ook op deze manier te doen. 

- 02/6 Van de Padova reis ontbreken enkele bonnetjes (voor tram, bus en museum). Er is 

hiervan gelukkig wel een overzicht gemaakt. Toch willen wij zowel de 

penningmeester, als andere bestuurders, als commissieleden, met klem adviseren hier 

beter op te letten en zo veel mogelijk te pinnen in plaats van contante uitgaven. Ook 

willen we ze adviseren om zoveel mogelijk alle OV/toegangskaarten zelf te bewaren 

in een mapje. 

- 26/6 Er is een declaratie ingebracht voor een fles drank als bedankje voor een spreker 

van €39,99. Dit vinden wij erg duur. 

- 28/6 Er wordt eten voor de commissie gedeclareerd. Het zijn maar een paar 

krentenbollen, maar toch vinden wij het erg opmerkelijk dat SPiN een lunch voor een 

commissie betaalt. 

- 25/9 Er is €18,26 overgemaakt aan reiskostenvergoeding, maar de declaratie was voor 

€18,62. Dit vinden wij slordig. 

 

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.  

 

Wat de samenvattingen betreft kunnen we over het algemeen stellen dat de dagstaten niet 

altijd netjes zijn ingevuld. Vaak ontbreekt er een getal of kloppen getallen niet. Ook het 

bedrag dat binnenkomt, komt nooit overeen met het aantal verkochte samenvattingen, soms is 

dit een verschil van 3, soms een verschil van 20. De redenen hiervoor zijn niet meer te 
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achterhalen. We vinden dit jammer en we zijn dan ook blij dat de samenvattingen nu online 

worden verspreid.  

 

Wat de boeken betreft willen wij verwijzen naar het financieel jaarverslag van 2012-2013. 

Ondanks dat Sofie alles redelijk goed heeft bijgehouden door het jaar heen, zijn we erg blij 

dat de boekenverkoop nu via de website verloopt. Er waren namelijk enorme pinverschillen, 

waarvan niet meer te achterhalen viel waar dit door kwam.  
 

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.  

 

De contributie-inning is gedaan, maar enkele leden hebben dit laten bouncen (geweigerd) of 

hun rekeningnummer klopte niet (meer). Naar deze leden is meermaals een herinnering 

gestuurd. Leden die hierna nog steeds niet hebben betaald zijn uit het ledenbestand 

verwijderd. We zijn erg blij dat dit (redelijk) soepel is verlopen. 
 

5. Openstaande posten 

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

denken aan facturen, sponsoring en declaraties.  

 

Op de kruisposten staat alleen nog de openstaande wisselkas, en dat bedrag klopt.  

Er is nog 1 langlopende debiteur (café Lenthe), maar hiermee is inmiddels een regeling 

getroffen. Voor andere bedragen die op deze post staan verwijzen wij naar het jaarverslag. 
 

 

 

 


