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Wij, de kascommissie, bestonden voor het seizoen 2017-2018 uit Roderik Derksen,
Kornelis de Vries en Steven Roovers. Penningmeester voor dit seizoen was Sytze
Kruisenga, die deze functie als het ware ‘ad interim’ vervulde naast zijn functie als
wedstrijdsecretaris. Waarvoor hulde!
Na zijn welverdiende rondreis door Azië heeft Sytze op 1 oktober de kascommissie de
concepteindafrekening over 2017-2018 en de conceptbegroting voor 2018-2019
gestuurd. Hierop volgend heeft op 3 oktober de kascontrole plaatsgevonden. Zowel
Roderik (tijdig afgemeld) als Kornelis (ziek) bleken verhinderd. Kornelis heeft per mail
input aangeleverd voor de kascontrole, die Steven meegenomen heeft bij de kascontrole.
Bij de kascontrole was tevens Ronald Talstra (beoogde nieuwe penningmeester)
aanwezig om ervaring op te doen.
Bij de kascontrole is zowel de concepteindafrekening gecontroleerd als de
conceptbegroting besproken. Bij de controle van de concepteindafrekening zijn door
Steven enkele onjuistheden geconstateerd. In gezamenlijk overleg is besloten om deze
door Sytze aan te laten passen en een aangepaste eindafrekening naar de kascommissie
te sturen. Op 11 oktober is deze eindafrekening naar de kascommissie gestuurd. De
kascommissie kan zich vinden in deze aangepaste eindafrekening. Wel is de nog te
ontvangen sponsorgelden ad € 2.025 per 30-6-2018 een aandachtspunt. Bij de
kascontrole bleek dit bedrag nog grotendeels open te staan. Sytze heeft aangegeven hier
mee aan de slag te gaan. De kascommissie verzoekt Sytze om hier bij de ALV van 25
oktober een update over te geven. Daarnaast is er een nog te ontvangen sponsorbedrag
ad € 630 afgeboekt i.v.m. verwachte oninbaarheid. De kascommissie kan zich gezien de
situatie vinden in deze afboeking. Desalniettemin verwacht de kascommissie dat het
bestuur poogt om dit bedrag binnen het redelijke alsnog te innen. Tevens wil de
kascommissie graag aan de nieuwe penningmeester meegeven om wat strikter te zijn op
de inning van restitutie van zaalhuur.
Het resultaat over het seizoen 2017-2018 is € 176. Aangezien de vereniging inmiddels
genoeg financiële buffers heeft (eigen vermogen van ruim € 10.000) is dit een mooi
resultaat.
Bij de kascontrole is tevens de conceptbegroting 2018-2019 doorgenomen. De
kascommissie had hier ook enkele opmerkingen over. Deze zijn door Sytze meegenomen
bij het opstellen van de aangepaste conceptbegroting. De kascommissie laat het verder
aan de ALV over om deze goed te keuren.
Ten slotte wil de kascommissie Sytze complimenteren voor het op een goede wijze
invullen van zijn rol als ad interim penningmeester en wenst het Ronald succes bij het
opvolgen van Sytze!

Met vriendelijke groet,

De kascommissie (Roderik Derksen, Kornelis de Vries en Steven Roovers)

