
Verslag van de kascontrolecommissie (boekjaar 2019) 

De kascontrolecommissie bestaat dit jaar uit Danny Marcusse en ikzelf.  
 
M.b.t. de aanbevelingen gedaan n.a.v. de kascontrole 2018 kunnen wij melden dat deze waar 

mogelijk zijn opgevolgd. Alleen de aanbeveling om de machtigingen van de bankrekening te 
beperken is niet opgevolgd. De penningmeester heeft ons uitgelegd dat mandaten niet aan te passen 
zijn zonder dat de werksituatie er te veel onder lijdt. Na zijn uitleg zijn wij overtuigd van zijn gelijk en 

accepteren deze zienswijze.  
 
Tijdens het controleren van de boeken blijkt dat de aanbevelingen goed opgevolgd zijn: 

  
- Alle stukken zijn snel terug te vinden en aan elkaar te koppelen. 
- De administratie van de kantine, gashok en loods zijn duidelijk en logisch gevoegd in de 

administratie. 

- Voorraden zijn opgeschoond en waar nodig zijn daarmee verliezen genomen (zeer beperkt) 
- Achterstanden en spaarstanden m.b.t. contributie zijn goed af te lezen. 

 

 
Bij de nu uitgevoerde controle hebben wij geen financiële onrechtmatigheden aangetroffen, niet in 
de uitgaven en niet in de administratie. Wij bedanken het bestuur voor het aanleveren van de 

heldere documentatie en toelichting. Wij verlenen het bestuur decharge op de financiële 
verantwoording over het boekjaar 2019.  
 

Naast het feit dat de boekhouding over het jaar 2019 in orde is, willen wij als kascommissie 
benadrukken dat het heel prettig werken is met het bestuur en in specifiek met de penningmeester, 
daarvoor dank. 

 
Op de vorige ALV hebben wij een oproep gedaan voor een nieuw kascommissie lid. Deze is 
waarschijnlijk gevonden in de persoon van Rens Kortmann (tuin 418). Omdat Rens niet op tijd 

meegenomen kon worden in de ALV stukken zal hij niet op de ALV gekozen kunnen worden en zal hij 
komend jaar meedraaien als toehoorder met de kascommissie. Op de volgende ALV kan Rens mits 
beide partijen nog willen benoemd worden door de ALV. 

 
Namens Danny Marcusse 
Joke Reijnhoudt 


