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Verslag van de kascommissie 
Op zondag 9 mei 2021 hebben ondergetekenden samen met de penningmeester Sieuwke Bosma een kascontrole 
uitgevoerd. 

Na een gedegen onderzoek is ons niet gebleken dat er fouten of missers in de gevoerde administratie zitten. 
In hetzelfde onderzoek is gebleken dat de financiële beslissingen en keuzes, genomen door het bestuur, weloverwogen 
genomen zijn. 

De kascommissie komt tot een aantal aanbevelingen. Een deel zal meteen opgepakt worden en zijn te lezen in het 
financiële verslag over 2020. Zoals de balans op onderdelen meer verdieping te geven, zodat er meer duidelijkheid 
ontstaat. En om leningen een aparte post, buiten de bestuurlijke onkosten, te laten zijn. 
De overige zaken zijn: 
1. Ga na in hoeverre het mogelijk is om posten als “diverse bonnen” toch toe te rekenen aan de onderliggende

debiteuren en crediteuren. D.w.z. beoordeel of hier toch boekhoudkundige relaties voor aan te maken zijn.
2. Ga na in hoeverre het nu al goed is om het aantal spaarrekeningen te saneren. Dit met het oog op eventuele

toekomstige negatieve rente (op spaartegoeden).
3. Het voorstel van het bestuur is om het batig saldo aan het eigen vermogen toe te voegen. De kascommissie vraagt

zich af of dit nodig is en of het niet verstandiger is daar nu al een bestemming voor te hebben. We doelen daarbij
speciaal op het vervroegd aflossen van de lopende lening, zoals opgenomen in het visie document 2021-2025.

4. Er is besproken om in het kader van ledenbehoud te streven naar een meer gedifferentieerd tarief voor huur van de
ballonnen in het winterseizoen. In het bijzonder dat leden minder betalen dan externe huurders voor dezelfde uren.

We stellen de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en administratie over 
2020. 

De kascontrole commissie, 

Olaf Postma & Erik van zanten 
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