Verslag kascommissie Exstudiantes Groningen Zaalvoetbal, seizoen 2016-2017
Samenstelling kascommissie: Kornelis de Vries, Roderik Derksen
Op 30 augustus 2017 zijn de kascommissie en Steven bijeengekomen om de financiën en concept
jaarstukken van Exstudiantes Groningen Zaalvoetbal te controleren. Op voorhand had Steven de
balans en de winst- en verliesrekening toegestuurd. Ook is tijdens de vergadering de
conceptbegroting voor 2016-2017 besproken.
De kascommissie heeft vastgesteld dat een klein positief resultaat is geboekt en dat hierdoor het
eigen vermogen een beetje gegroeid is. Doel blijft om rond de 30% van de verwachte uitgaven aan
eigen vermogen te houden. De vereniging voldoet aan deze norm.
Steven heeft op verzoek van de kascommissie inzicht gegeven in de grootboekrekening van de
grootste uitgaven en baten, waaronder: contributie, zaalhuur en verenigingsactiviteiten. Er zijn geen
bijzondere uitschieters die afzonderlijke bespreking door de kascommissie behoeven. Het gros van
de uitgaven zijn in lijn met de begroting en de uitgaven van de laatste jaren. De kascommissie
complimenteert het bestuur met het behoud van de financiële stabiliteit van de vereniging.
De kascommissie geeft het bestuur in overweging om het positieve resultaat aan te wenden voor een
extra storting in het lustrumbudget en voor verenigingsactiviteiten. Voor de financiële stabiliteit van
de vereniging is verdere opbouw van het eigen vermogen naar de mening van de kascommissie niet
nodig.
Op verzoek van de kascommissie heeft Steven aangetoond dat de saldi van de lopende- en
spaarrekening van Exstudiantes Groningen Zaalvoetbal overeenkwamen met de balans. Daarnaast
heeft de kascommissie steekproefsgewijs uitgaven en ontvangers van die uitgaven aan de hand van
de bankrekeningen gecontroleerd.
Alles overziende is de kascommissie van mening dat de gepresenteerde stukken een helder en
transparant inzicht geven in de financiële situatie van de vereniging. Op de gestelde vragen van de
kascommissie is telkens een duidelijk en bevredigend antwoord gegeven. De kascommissie heeft
geen onrechtmatigheden geconstateerd.
De kascommissie, 7 september 2017
Kornelis de Vries
Roderik Derksen

