
Verslag kascontrolecommissie aan het bestuur. 
 
Kees Dijst en Erik de Jong geven toelichting op hun manier van werken en op de financiële 
stukken over 2019.  
 
Zoals ook in de verslagen over de jaren 2017 en 2018 is vermeld: Penningmeesterschap, 
boekhouding, ledenadministratie en soosbeheer zijn gescheiden. Daarmee worden de 
financiële stromen gescheiden beheerd en is er een doorlopende onderlinge ingebouwde 
controle. Om die reden zijn er twee bankrekeningen die voor die scheiding terecht 
aangehouden worden. 
 
De kascommissie constateert dat de aanbevelingen die zijn gedaan n.a.v. de stukken over 
2018, voldoende zijn overgenomen. Het ging hierbij om het aansporen van wanbetalers 
(contributie) en het verzoek om soosgeld niet meer te gebruiken voor kosten van de 
materiaalcommissie. 
 
Zoals bekend, is naast contributie, de soos, een belangrijke inkomstenbron. Als commissie 
accepteren we dat de contante betaling en de afdracht van dit contante geld, een niet 
controleerbare geldstroom is, die volledig op vertrouwen is gebaseerd. In 2019 is er een pin-
apparaat gekomen. Met de penningmeesters, is ook de commissie blij dat hiermee althans een 
deel van deze geldstroom, inzichtelijk is geworden. We moedigen het gebruik van het pin-
apparaat dan ook aan. 
 
Aan de hand van steekproeven heeft de commissie geconstateerd dat van gedane betalingen, 
facturen konden worden overgelegd. Ook op overige vragen van de commissie t.a.v. de 
boekhouding kon steeds prima antwoord of toelichting gegeven worden. De boekhouding 
wordt overzichtelijk gevoerd en de gevoerde processen zijn helder. 
 
De kascommissie doet één aanbeveling n.a.v. een voorkomend geval: Bij terugbetaling van 
sleutelgeld, dient te worden gecontroleerd of degene die het lidmaatschap heeft opgezegd, ook 
de contributie heeft betaald. Als dat laatste niet het geval is, wordt aanbevolen om, op het 
moment dat diegene de sleutel inlevert, het sleutelgeld niet terug te geven. Dit dient te worden 
afgestemd tussen penningmeester, ledenadministratie (en degene die de sleutels inneemt). 
 
De drie leden van de commissie hebben in volle vertrouwen de decharge-verklaring getekend 
en willen zowel de financiële beheerders als de bestuursleden bedanken voor hun inzet.  
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