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Wij, de kascommissie, bestonden voor het seizoen 2018-2019 uit Jeroen Maas, Jos van 
der Waaij en Steven Roovers. Penningmeester voor dit seizoen was Ronald Talstra, die 
deze functie voor het eerste seizoen vervulde. 
 
Op 26 augustus heeft de kascommissie de kascontrole bij Ronald thuis uitgevoerd. 
Voorafgaand heeft de penningmeester de concepteindafrekening over 2018-2019 gemaild. 
Bij de kascontrole heeft Ronald de diverse posten van de concepteindafrekening toegelicht 
en daar waar nodig vragen vanuit de kascommissie beantwoord. Over het algemeen zag 
de concepteindafrekening er keurig uit en zijn er geen onjuistheden geconstateerd. Enige 
aandachtspunt was de nog te ontvangen sponsorgelden. Sponsor Teamwas bleek haar 
sponsorgeld van € 100 nog niet voldaan te hebben. Ronald schat de kans laag in dat dit 
nog ontvangen wordt. De kascommissie heeft Ronald dan ook geadviseerd deze € 100 af 
te boeken, gezien het lage bedrag en de kleine kans dat het nog ontvangen wordt. Tevens 
blijkt De Kale Jonker het sponsorgeld van € 1.500 nog niet voldaan te hebben. De Kale 
Jonker heeft aangegeven dat de opkomst vanuit Exstudiantes tegenviel afgelopen seizoen 
en daarom graag met het bestuur om tafel wil over het sponsorbedrag van afgelopen 
seizoen en komend seizoen. Dit overleg zou afgelopen donderdag 29 augustus plaats 
hebben gevonden en Ronald zou naar aanleiding hiervan het nog te ontvangen geld 
aanpassen in de eindafrekening. Daarnaast heeft de kascommissie geadviseerd om voor 
de toekomst een vast bedrag af te spreken voor het afscheid van een vertrekkend 
bestuurslid. 
 
Bij de kascontrole is tevens gecontroleerd of het banksaldo op de balans per 30 juni 2019 
conform het banksaldo in internetbankieren was en is in internetbankieren globaal de 
bankmutaties over het afgelopen seizoen nagelopen. Hierbij zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd.  
 
Ronald heeft ook de conceptbegroting voor het seizoen 2019-2020 voorgelegd aan de 
kascommissie. Omdat er nog grote onzekerheden zijn met betrekking tot de toewijzing 
van de trainingsuren voor komend seizoen is de post zaalhuur nog een onzekere factor in 
de begroting. Zodra meer duidelijk is over de toewijzing van de trainingsuren kan Ronald 
een betere inschatting maken van de te begroten zaalhuur en is het complete 
begrotingsplaatje duidelijk. De kascommissie heeft aangegeven dat dit verder een zaak is 
voor de ALV. 
  
Ten slotte wil de kascommissie graag van de gelegenheid gebruikmaken om Ronald te 
complimenteren voor het geleverde werk bij zijn debuut als penningmeestester!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De kascommissie (Jeroen Maas, Jos van der Waaij en Steven Roovers) 


