Verslag kascommissie m.b.t. het jaar 2020
Samenstelling en werkwijze van de kascommissie
De kascommissie bestond uit Piet van der Drift en Dick Kruijd.
In de jaarvergadering 2020 (over het jaar 2019) werd besloten de kascommissie voor 2020 samen te
stellen uit deze 2 leden. Deze beperkte samentelling past nog binnen het minimum aantal
deelnemers van de statuten.
De commissie heeft op voorstel van de penningmeester haar taak voor een belangrijk deel via mail
en Dropbox de stukken ingezien besproken in dropbox.
De beoordeling en de stukken zijn in goede afstemming van tussen de twee commissie leden per mail
en telefonisch uitgevoerd.
De penningmeester heeft de commissie een toelichting op de jaarstukken gegeven en de vragen
daarover per mail en telefonisch beantwoord.
De penningmeester heeft ter beoordeling ingeleverd
-een financieel jaarverslag 2020, en conceptbegroting 2021
-jaaroverzicht van de ING spaar- en bankrekeningrekening per 31-12-2020
-Excel sheet ‘’Voetadministratie 2020’’ met daarin opgenomen begroting en realisering 2020 en een
kolom ‘’verschil in de begroting en realisering’’.
Bevindingen van de commissie
Het geheel van de getoonde stukken was zeer geordend, waardoor de bij de geaggregeerde cijfers
behorende declaraties en facturen eenvoudig waren terug te vinden. De kascommissie heeft dat
steekproefsgewijs gedaan. Daarbij bleek geen enkele onrechtmatigheid.
De commissie heeft extra gevraagd om de hardheid van de toelichting bij een aantal regels in de
financiële verantwoording. Met name regels waarbij wordt verwezen naar toezeggingen en
afspraken m.b.t. de ontwikkeling van de nieuwe website en het project Koerbagh.
De penningmeester heeft ons aanvullende informatie vertrekt; de aparte administratie van het
project Koerbagh (Excel sheet) en een document van het Cultuurfonds met de toezegging van een
bijdrage voor de ontwikkeling van de nieuwe website. De hardheid van de afspraken is op basis van
deze documenten vastgesteld.
De commissie heeft de penningmeester gewezen op een onvolledigheid in het werken met het
begrip ‘’overlopende posten’’. De penningmeester heeft die verwerkt in een aanpassing van de
balans. Daarmee voldoet de geleverde informatie aan alle eisen van nauwkeurigheid en juistheid.
Uit de stukken blijkt dat de financiële positie van de vereniging uitstekend is. Er is geen reden om de
kosten voor het lidmaatschap te verhogen.

De vereniging heeft een jaar achter de rug met de noodzaak de activiteiten aan te passen aan de
beperkingen als gevolg van COVID. Ze is daarin goed geslaagd, de financiële basis van de vereniging is
daardoor niet aangetast.
De penningmeester heeft zijn werkzaamheden met enthousiasme en de noodzakelijk
nauwkeurigheid vervuld.
Samenvattend stelt de commissie de jaarvergadering voor om de penningmeester en het bestuur,
onder dankzegging voor hun inzet in 2020, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
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