
Geachte leden van het Amsterdams Chemisch Dispuut, geacht bestuur, 

Middels deze brief willen wij jullie informeren over de stand van zaken betreffende de financiën van 

het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) en haar commissies.  

Amsterdams Chemisch Dispuut 

Ieder jaar verandert er weer een hoop binnen het ACD.  Zo komen er door de veranderende 

beleidsplannen, de individuele voorkeur van een penningmeester of voortschrijdend inzicht ieder 

jaar weer volop aanpassingen in de administratie. Er komen daardoor altijd nieuwe dingen aan het 

licht die sinds kort, of juist al jaren, misgaan. Zo ook dit jaar. Dat zijn altijd kleine dingetjes, maar dat 

betekent niet dat ze met één druk op de knop op te lossen zijn. Gelukkig hebben we afgelopen jaar 

met actieve penningmeesters en een grote Kascontrole Commissie veel van die dingen kunnen 

vinden en hebben we plannen om die op te lossen. Bij het ACD moet men dan denken aan het helder 

boeken van de BTW die naar de ABC moet.  

Wat betreft het ACD staan wij achter de realisatie. Vanwege de corona crisis hebben wij anders te 

werk moeten gaan dan anders. Normaal gaat de KasCo aan de slag in het hok om bij alle facturen en 

declaraties te kunnen. Nu is dat helaas veelal thuis gebeurt. Dat betekent dat we de papieren map 

die we normaal als heilig beschouwen hebben moeten loslaten. Uiteindelijk heeft dat ons nauwelijks 

gehinderd in het werk, maar dat zorgt er wel voor dat het nog belangrijker is dat deze stukken wel 

online op de drive beschikbaar blijven.  

Bart is heel transparant en snel geweest in zijn communicatie. Wel willen we dat de penningmeester 

van volgend jaar, Bart, zich inspant om iets zorgvuldiger te werk te gaan. Het helder benoemen van 

transactie kan de KasCo, en ook de penningmeester zelf, veel tijd schelen. Verder hulde voor het 

afgelopen jaar. Des te meer vanwege de bijzondere omstandigheden. We hopen op, en verwachten, 

weer een prettige samenwerking komend jaar. Het enige punt wat we extra willen meegeven aan de 

penningmeester en de ALV is dat een groot deel van de sponsoring pas gefactureerd wordt na 

levering (soms een lezing, bezoek etc.). Dat is door de corona maatregelen lastig. Het is daarom 

belangrijk daar aandacht aan te blijven besteden en te kijken naar alternatieve 

sponsormogelijkheden.  

Activiteiten-en Bar Commissie 

De Activiteiten-en Bar Commissie (ABC) heeft ook een vreemd tweede deel van het jaar achter de 

rug. Dit aantal transacties lijkt wel te duiden op een algehele drooglegging. Gelukkig heeft dit Marit 

niet weerhouden van het bijhouden van de boekhouding, waardoor wij achter de realisatie staan van 

de ABC. De resultaten van de balansen komen overeen met die van de winst-verliesrekening.  

Er is veel vooruitgang geboekt in de boekhouding van de ABC, waarop de vereniging trots kan zijn. 

Hieronder valt een verbeterde incorporatie van de BTW over de boekingen en kan de voorraad nu 

preciezer bijgehouden worden in SnelStart. Dit zorgt ervoor dat de administratie in SnelStart 

aanzienlijk is verbeterd en lijdt hopelijk tot kleinere voorraadverschillen. Echter zijn er nog steeds 

bepaalde zaken nodig om deze volledig op orde te krijgen. Een goed functionerende IPad met 

kassasysteem is daarvoor nu essentieel, zodat ook het pofsysteem volledig verwerkt en bijgehouden 

kan worden. Wij hopen er op dat het bestuur hun belofte van de halfjaarlijkse ALV nakomt, het liefst 

zo snel mogelijk.  

We zijn erg tevreden over de manier waarop Marit haar boekhouding heeft bijgehouden. Ze was op 

tijd met het inleveren en verwerkte onze opmerkingen vrijwel direct. Wij zijn daarom enorm blij met 

haar inzet afgelopen jaar. 



Afsluitend willen we de penningmeesters aanmoedigen om intensief contact te houden. Afgelopen 

jaar liep dat vaak via de KasCo. Dat levert vaak goede input op, maar vanwege de waarschijnlijk 

kleinere KasCo hopen we dat de penningmeesters dat vaker op eigen houtje doen.  

Nogmaals succes gewenst aan de penningmeesters en tot slot wijzen we de ALV graag met klem op 

de mogelijkheid om lid te worden van de KasCo. Ook zonder ervaring, desnoods vanaf de 

halfjaarlijkse.  

Een administratieve groet, 
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