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Wij, de kascommissie, bestonden voor het seizoen 2021-2022 uit Jeroen Maas, Bram 
Scholtens en Steven Roovers. Penningmeester voor dit seizoen was Patrick Kerstholt, die 
het stokje overgenomen had van Ronald Talstra.  
 
Op 13 september jl. hebben de kascommissie en de penningmeester via Teams de 
jaarlijkse kascontrole gedaan. Ronald Nijmeijer was als beoogd penningmeester voor het 
seizoen 2022-2023 eveneens aanwezig. Patrick heeft tijdens deze bijeenkomst de 
concepteindafrekening 2021-2022 en de conceptbegroting 2022-2023 gepresenteerd en 
toegelicht. De concepteindafrekening bleek naar de mening van de kascommissie nog 
enkele onjuistheden te bevatten. Na enige discussie en uitzoekwerk zijn deze onjuistheden 
gecorrigeerd door de Patrick. De gecorrigeerde eindafrekening heeft Patrick vervolgens via 
de mail gedeeld met de kascommissie. Deze versie werd akkoord bevonden door de 
kascommissie. Hierbij is door Steven nog wel de volgende opmerking geplaatst: in het 
seizoen 2021-2022 hebben de leden van een aantal teams al een verhoogde contributie 
betaald ten behoeve van het zogenoemde nieuwe kledingfonds. Dit gaat in totaal om een 
bedrag van € 1.650 aan extra contributie. Echter, pas vanaf het seizoen 2022-2023 worden 
er tenues aangeschaft uit dit kledingfonds. Is het in dat licht niet terecht om deze € 1.650 
terug te geven aan de betreffende leden en pas vanaf het seizoen 2022-2023 extra 
contributie te innen? Patrick heeft hierop aangegeven om deze optie op de ALV te 
bespreken. 
 
Bij het bespreken van de concepteindafrekening kwam ook het hoge resultaat over het 
seizoen 2021-2022 ter sprake. Patrick heeft de oorzaken van dit hoge resultaat toegelicht. 
Gezien de vereniging reeds een meer dan gezonde financiële buffer heeft zijn vervolgens 
de mogelijkheden besproken om dit resultaat in een bepaalde vorm weer terug te geven 
aan de leden. Jeroen opperde het idee om elk team voor het seizoen 2022-2023 een budget 
te geven ter (gedeeltelijke) financiering van een teamuitje. Bram, Steven en Patrick 
vonden dit een goed idee en laatstgenoemde heeft hier een budget van € 100 per team 
voor gereserveerd in de begroting 2022-2023.     
 
Na het behandelen van de concepteindafrekening is de door Patrick opgestelde 
conceptbegroting 2022-2023 besproken. De kascommissie had hier nog enkele kleine 
opmerkingen over welke Patrick naderhand verwerkt heeft in een aangepaste 
conceptbegroting. Deze heeft Patrick tevens per mail gedeeld met de kascommissie en zal 
tijdens de ALV tezamen met de eindafrekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
leden. 
 
De kascommissie wil van deze gelegenheid gebruik maken om Patrick te bedanken voor 
zijn inzet en geleverde werk als penningmeester en wensen hem succes in zijn nieuwe rol 
binnen het bestuur! Daarnaast willen we Ronald Nijmeijer van harte welkom heten als 
beoogd penningmeester. Tijdens de Teams bijeenkomst heeft de kascommissie direct van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om Ronald enkele tips mee te geven. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De kascommissie (Jeroen Maas, Bram Scholtens en Steven Roovers) 


