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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 2022. Dit 

nadat de penningmeester, Jos Simons, 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. De 

vereniging heeft voor het tweede jaar op rij geen kas met contant geld meer dus deze behoefde niet 

te worden gecontroleerd. Op 15 februari hebben de leden van de kascommissie de financiële 

administratie met de penningmeester op het Ei 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. Sinds half 2022 is de 

bonnetjesadministratie door de penningmeester geïntegreerd in e-boekhouden wat de 

administratieve last heeft verlaagd en controle door de kascommissie nog gemakkelijker maakte. 

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. 

De begroting en het resultaat komen in grote mate met elkaar overeen. Eén post springt er naar de 

mening van de kascommissie uit en dat is de bar een positief saldo gerealiseerd dat aanmerkelijk 

lager ligt dan begroot. Dit saldo geeft een vertekend beeld ten opzichte van het begrote resultaat 

doordat de kosten van het gebruik van consumpties tijdens vergaderingen en cursussen niet aan 

deze posten toegerekend zijn. Ook de “omzet” tijdens evenementen is niet zoals voorheen aan het 

evenement toegerekend. Op deze wijze zijn de administratie lasten voor vrijwilligers beperkt. De 

penningmeester lichte toe dat het positief resultaat van de bar het begrote bedrag genaderd zou 

hebben als deze wijzing in de boekhouding niet doorgevoerd was. De kascommissie is tevreden met 

de toelichting en onderschrijft de doelstelling van de administratie lastenverlichting voor vrijwilligers. 

De vereniging sluit het begrotingsjaar 2022 af met een bescheiden positief resultaat. De 

kascommissie complimenteert het bestuur met het goede financiële rentmeesterschap. 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 2022. 
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