Verslag kascontrolecommissie aan het bestuur.
Kees Dijst en Erik de Jong geven toelichting op hun manier van werken en op de financiële
stukken over 2020.
Zoals ook in de verslagen over de jaren een aantal jaren hiervoor en hier voor 2020 opnieuw
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.
Ongeveer overbodig om vast te leggen, door Corona was 2020 een bijzonder jaar voor de
vereniging.
De kascommissie constateert dat de aanbevelingen die zijn gedaan n.a.v. de stukken over
2019 voldoende zijn overgenomen. Aandachtspunt blijft het soosgebruik door de materiaal
commissie. Dat valt dit jaar extra op door de geringe omzet van de soos. De bedragen waarom
het gaat zijn niet significant, maar toch.
Door de minimale omzet kan er nog niets gezegd worden over het zo gewenste gebruik van de
PIN voor de betalingen.
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 aanbeveling m.b.t. sleutelgeld en de beëindiging van een lidmaatschap terwijl het
lidmaatschapsgeld nog niet betaald is, is nu keurig in een procedure opgenomen.
De boekhouding wordt overzichtelijk gevoerd en de gevoerde processen zijn helder.
De kraakheldere “Toelichting op de exploitatie verwachte baten en lasten 2019 en de
exploitatiebegroting2020 en toelichting op de begroting verloop geldmiddelen 2019 en 2020.”
door de penningmeesters Kees Dijst en Erik de Jong was zo duidelijk dat op voorhand 80%
van de vragen al beantwoord waren, perfect. De samenkomst van de commissie met de
penningmeesters was hierdoor kort en effectief.
De commissie heeft geen nieuwe aanbevelingen.
De drie leden van de commissie hebben in vol vertrouwen de decharge-verklaring getekend
en willen zowel de financiële beheerders als de bestuursleden bedanken voor hun inzet.
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