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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. 

 
Het kasboek ziet er goed uit, het wordt goed bijgehouden. Wel valt ons dat er een redelijk verschil is 
ontstaan.  
 
Vergelijken kasboek met boekhoudprogramma 

- 13-11: Korting op schaatsactiviteit €13,00. Er is een bon (uitgavenummer 005) waar ook 
korting op drankjes schaatsactiviteit staat, maar dat is een bedrag van €7,50. Verschil is 
€5,50 en op 14-11 wordt dat verschil ook beschreven in het kasboek. Beschrijving van de 
eerste boeking is niet duidelijk genoeg, het is onduidelijk waar die €13,00 precies 
vandaan komt en de verwijzing naar uitgavenummer mist. Er was geen kas bij die 
activiteit, dus hoe is dan dat contante geld verrekend? 

- Als er tussendoor afgeroomd wordt, moet daar eigenlijk ook een telling van zijn. 
- We vinden het onoverzichtelijk dat er extra wisselgeld is toegevoegd aan de galakassen.  
- Er staat niet in Conscribo dat er geld van de bowlenkas naar de gala kas 1 is gegaan, 

terwijl dit wel op de wisselkasformulieren staat. In Conscribo staat wel dat er €30 is 
binnengekomen uit de galakas (wat oorspronkelijk uit de bowlenkas komt). In Conscribo 
staat €30 minder als entree inkomsten voor het bowlen dan op het wisselkasformulier, 
vanwege de €30 die naar de galakas is gegaan. Het is duidelijker als je de verschillende 
stromen ook los in Conscribo zet. In Conscribo staat dus niet dat het geld van de ene kas 
naar de andere kas is gegaan, maar er staat wel dat het is teruggekomen. 

- Op de dag van het gala is er nog €29 binnengekomen als entree. We snappen niet hoe je 
aan dit bedrag komt, want een kaartje kostte €16.50/18.50. 

- 18-12: Afromen wisselkas uitwisseling (€50): de totaalbedragen op het 
wisselkasformulier kloppen niet helemaal, er zijn wat dingen weggestreept maar nu telt 
het niet meer op. 

 
Telling hoofdkas 
Peildatum: 28-01-2014: €665,00. In Conscribo: €566,40. Verschil met Conscribo: +€98,60. We vinden 
dit verschil erg groot en vragen ons af hoe er binnen 4 maanden zo’n groot verschil kan ontstaan.  
 
Wisselkasformulieren 
Verder ontbreken er nog een aantal wisselkasformulieren, maar we gaan er eigenlijk vanuit dat, 
omdat die kassen nog niet afgeroomd waren, deze kasformulieren in de kassen zelf zitten. Het gaat 
om: 

- Kas debat 
- Kas lezing 3 
- Merchandise  

 
Ontbrekende bonnen (van contante betalingen) 
 
Er ontbreken geen bonnen 
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Algemeen 
Het kasformulier van de uitwisseling 2.0 is wat rommelig, en er staat bij dat Lauren en Myrthe het 
geteld hebben. Wij denken dat Bas dat zelf ook moet doen.  

 

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  

- Peildatum = 28-01 
- Bestuursrekening: €11041,56 Klopt. 
- Spaarrekening:  €14172,66 Klopt. 
- Garantrekening creditcard: €4000,00 Klopt. 

 
Vergelijking boekhoudprogramma en rekening 

- Het ziet er over het algemeen goed uit. Soms is iets meer omschrijving wel handig.  
 

Ontbrekende bonnen 
- 13-12: Bon NS E-tickets uitwisseling Padova €118,00 (bedrag staat niet in 

correspondentie) 
- 16-12: Heijmans Autoverhuur borg terug €143,34 
- 16-12: Heijmans Autoverhuur borg terug €142,15 
- 07-01: Goudse schadeverzekeringen €116,84 
- 09-01: CheapSleep Finland €880,00 
- 10-01: Studieboeken.com sponsoring blok 2 €468,74 
- 23-01: NS-Nijmegen €29,20 
- 28-01: De Vries Skilessen €100,00 bij 

 
Algemeen 

- Transacties van 2012-2013: wel handig om de bonnen/declaraties daarvan ook in je 
eigen map te doen (kopietjes). 

- 12-11: declaratie 9: €28,48. Hiervan is €9,99 verzendkosten, dit vinden wij in verhouding 
best wel veel.  

- 17-01: we vinden het een beetje gek dat het eerste inschrijfgeld voor de bata door een 
commissielid zelf betaald is. Hou hier wel rekening mee, want dat betekent dat de borg 
dus in de toekomst ook terugbetaald zal worden aan die persoon.  

- We zouden het fijn vinden om, als alle betalingen van de skireis gedaan zijn, een 
overzicht te hebben van de bedragen per deelnemer. Nu zijn het veel losse transacties en 
kunnen we niet echt controleren of iedere deelnemer genoeg heeft betaald. 

- Het is handig als je de facturen op volgorde van betaling in de map stopt.  
- 24-01: Topthings (€82,75) staat bij uitgaveformulier maar moet bij de facturen.  

 
3. Contributie 
Er is nog geen contributie geïnd. 
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4. Openstaande posten 
Openstaande posten zijn bedragen die nog betaald of ontvangen moeten worden. Hierbij kan je 
denken aan facturen, sponsoring en declaraties.  
 
Debiteuren: De kasco vraagt zich af hoe de zaken vorderen met Café Lenthe en de openstaande 
rekening van €190. 
Te betalen bedragen 2012-2013: Huur blacklights van Glow at the Start-feest €190. Is de factuur van 
Van Buren al binnengekomen? Misschien kun je hier nog een keer naar vragen. 

 


