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Geachte ALV, 
 
Voor u ligt het halfjaarverslag van de kascontrolecommissie 2015-2016. Het betreft de kascontrole 
van het boekjaar 2015-2016 tot en met 15 februari 2016.  
 
Het verslag is als volgt opgedeeld;  
1. Hoofdkas  
2. Bestuursrekening  
3. Contributie  
4. Inventaris  
5. Openstaande posten  
6. Conclusie  
 
Wij raden u aan om naast dit verslag ook het financieel halfjaarverslag door te nemen om een 
volledig beeld te vormen over de financiële staat van de vereniging. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Weerwag & Bas Romeijn 
Kascontrolecommissie 2015-2016  
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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:  
 -      Het saldo van de hoofdkas is op datum van telling, 15 februari 2016, €1031,45. Volgens 
 het kasboek zou dat €1031,65 moeten zijn. We vermoeden dat met het storten twintig cent 
 niet is meegeteld en stellen daarom voor dat Judith hiervoor een correctieboeking doet. 
  
Wisselkasformulieren: 

- Misschien zouden de wisselkasformulieren genummerd kunnen worden, daarmee zijn ze 
makkelijker vindbaar. 

 
Ontbrekende bonnen (van contante betalingen):  
  -     Er ontbreken geen bonnen. 
  
  
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 (15-02): 
  - Bestuursrekening:, €9.989,30. Klopt met Conscribo 
  - Spaarrekening: €35.483,16. 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:  
  - Er ontbreken geen bonnen. 
 
Ontbrekende pinbonnen: 
 - Er ontbreken geen pinbonnen. 
    
 
Ontbrekende facturen: 

- Bij factuur 1500-1516012 missen we een verantwoording voor de €18,50 die met de 
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creditcard is uitgegeven. 
- 1500-1516079 

 
 

 
Opmerkingen/vragen bij uitgaveformulieren, declaraties en rekeningafschriften: 
 
- 22-10, €5 & €1305 & €59: we kunnen niet in Conscribo zien wat dit is. Het is duidelijker 

als je daar een omschrijving bij zet. Dat is omdat het bedrag de tegenrekening ‘te 
ontvangen bedragen 2014-2015’ is, waardoor de KasCo niet kan zien voor welke activiteit 
deze bedragen zijn. 

- 1500-1516076: De KasCo vindt het jammer dat er zoveel printkosten zijn en dat er 
überhaupt zoveel (in kleur) wordt geprint. We zouden graag zien dat het bestuur hier 
rekening mee houdt. 

 
 
3. Contributie 
 -  De contributie is geïnd. Het proces van het afhandelen van de storneringen loopt nog. De
  KasCo doet bij de volgende controle verdere uitspraken over hoe zij vindt dat dit gelopen is. 
 
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 kascontrolecommissie heeft de inventaris van de vereniging opgemaakt, maar deze nog niet 
kunnen controleren met de boekhouding omdat de inventaris in Conscribo nog niet is bijgewerkt. 
 
 
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. Jammer dat dit nog steeds zo moeilijk gaat.  
 
- Te ontvangen bedragen 2014-2015: 
Er staan nog wat betalingen open. We hopen dat deze betalingen snel afgehandeld worden. 
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6. Slot 
 
De Kascommissie is van mening dat de boekhouding naar behoren is bijgehouden. We spreken 
daarom ook ons vertrouwen uit in penningmeester voor het komende halfjaar. 
 
De Kascontrolecommissie, 
 
Bas Romeijn & Jeroen Weerwag 


