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Begin februari is door de kascommissie, bestaande uit Dirk-Jan Dekker en Angelina Loef, controle
uitgevoerd op de financiële administratie van vereniging VAG ’t Eendeëi over de periode 2021. Dit
nadat de penningmeester, Frans van Wittmarschen, digitaal alle kasboekingen over het betreffende
jaar beschikbaar stelde en ook de periodieke bancaire overzichten met de mutaties op de
bankrekeningen van de vereniging. Deze informatie werd gesteund door de boekhouding welke door
de leden van de kascommissie middels een eigen account in e-boekhouden kon worden ingezien. Op
15 februari hebben de leden van de kascommissie de financiële administratie met de
penningmeester via MS Teams besproken en vragen kunnen stellen.
De leden van de kascommissie hebben elk afzonderlijk aselecte steekproeven genomen uit de
boekingen. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De bancaire overzichten en de
informatie op e-boekhouden sluiten naar het oordeel van de kascommissie naadloos op elkaar aan
en komen ook overeen met de bonnetjesadministratie van de kasboekingen. Voor alle boekingen
geldt dat aantoonbaar en consequent gebruik gemaakt is van een 4-ogenprincipe. Voor iedere
boeking is goed te herleiden op welke gronden deze uitgevoerd is. Het algehele beeld van de
financiële administratie is professioneel, overzichtelijk en transparant in de wijze van presenteren.
Ondanks de beperkende maatregelen vanwege de Corona pandemie sluit de vereniging af met een
nette positieve jaarrekening voor 2021. Uiteraard valt het totaal van de rekening, vanwege een
afname aan activiteiten en verkoop, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant lager uit dan
begroot. De kascommissie complimenteert het bestuur en de commissies echter met het resultaat.
Door goed rentmeesterschap is op geen enkel onderdeel een relevant negatief resultaat behaald.
Zelfs de bar en het magazijn sluiten ondanks de beperkingen bescheiden positief af. Dit geldt zeker
ook voor het batig saldo van de cursussen van de Ei-academie.
Al met al zijn wij van mening dat de financiële administratie een getrouw beeld geeft van de
inkomsten, uitgaven alsmede de vermogenspositie van de vereniging. Hiervoor bedanken wij de
penningmeester. De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering daarom positief over de
jaarrekening 2021.
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