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Geachte ALV, 
 
Voor u ligt het halfjaarlijkse verslag van de kascontrolecommissie van 2016-2017. Het betreft de 
kascontrole van het boekjaar 2016-2017 tot en met 3 februari 2017.  
 
Het verslag is als volgt opgedeeld;  
1. Hoofdkas  
2. Bestuursrekening  
3. Contributie  
4. Inventaris  
5. Openstaande posten  
6. Conclusie  
 
Om een volledig beeld te vormen over de financiële staat van de vereniging, raden wij u aan naast dit 
verslag ook het financieel halfjaarverslag door te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mesian Tilmatine & Elien van Rooijen 
Kascontrolecommissie 2016-2017 
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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 komt overeen met Conscribo. 
 
Telling hoofdkas:  

Het saldo van de hoofdkas is op datum van telling, 3 februari 2017, €1.106,10. Dit 
komt overeen met wat er in de kas hoort te zitten volgens Conscribo en het kasboek. 

  
Wisselkasformulieren: 

Er missen geen wisselkasformulieren. 
 
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 (03-02-2017): 
  Bestuursrekening:, €8.324,33. Klopt met Conscribo 
  Spaarrekening: €25.596,19. Klopt met Conscribo 
  Garantrekening: €4.000,-. Klopt met Conscribo 
  
Vergelijking boekhoudprogramma en rekening: 
De boekhouding is gedurende het afgelopen halfjaar goed bijgehouden. Dit zal hieronder verder 
worden toegelicht. 
 

- Ontbrekende bonnen:  
 Er ontbreken geen bonnen. 
   

- Ontbrekende pinbonnen: 
 Er ontbreken geen pinbonnen. 
     

- Ontbrekende facturen: 
Er ontbreekt een factuur of het verzekeringscontract van Goudse Schadeverzekeringen. 
 

- Opmerkingen/vragen bij uitgaveformulieren, declaraties en rekeningafschriften: 
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R004 (Rabobank rekeningafschrift van 04-01-2017) graag ook in Conscribo zo noemen. 
 

- Opmerkingen bij de bestuurlijke vrijstelling 
 Er missen geen bestuurlijke vrijstellingsformulieren. 
 
3. Contributie 
De contributie is nog niet geïnd dus is niet van toepassing. De kascontrolecommissie adviseert wel 
hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen. 
 
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. 
 
Op de inventaris staan op dit moment 6 computers, een fotocamera, videocamera, het ledenbestand 
in Conscribo en vesten, truien en t-shirts. 
 
De kascontrolecommissie telt op dit moment 39 truien, 56 vesten en 57 shirts (daarnaast liggen er 
nog 8 afgeschreven truien in de kast). Op de inventaris begin dit verenigingsjaar stonden 47 truien, 
55 vesten en 58 shirts en volgens de boekhouding zijn er dit jaar 2 vesten en 2 truien contant 
verkocht en 5 vesten of truien via de pin. Deze aantallen komen niet helemaal overeen. De 
kascontrolecommissie adviseert daarom opnieuw de waarde per trui te berekenen met de huidige 
inventarisstand en de 8 afgeschreven truien apart te leggen.  
 
5. Openstaande posten 
Openstaande posten zijn bedragen die nog betaald of ontvangen moeten worden. Hierbij kan je 
denken aan facturen, sponsoring en declaraties. 
  
Te betalen bedragen 2015-2016: 
Ophangen van de feestbanner voor het SPiN-feest van 14-09-2016. De kascontrolecommissie 
verwacht dat deze factuur nog wel zal komen.  
 
6. Conclusie 
Als kascontrolecommissie zijn wij van mening dat de boekhouding tot op heden goed is bijgehouden. 
We willen daarom onze complimenten geven en ons volste vertrouwen uitspreken in de 
penningmeester voor het huidige verenigingsjaar. 
 
De Kascontrolecommissie, 
Mesian Tilmatine & Elien van Rooijen. 
 


