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Betreft: Langetermijnbemensing van de Kascontrole Commissie 

Geachte leden van het Amsterdams Chemisch Dispuut, 

COVID-19 heeft op iedereen grote impact. Zo ook op het ACD en de Kascontrole Commissie (KasCo). 

De KasCo is heel blij dat Bart nog een tijd door wil gaan om de financiën van het ACD in bedwang te 

houden. Ook in Sverre, als nieuwe penningmeester van de ABC, hebben wij veel vertrouwen.  

Het probleem ligt dan ook niet bij de huidige penningmeesters, maar bij de oud-penningmeesters. Of 

beter gezegd het gebrek daaraan. Nu Bart niet doorstroomt naar de KasCo-pool moeten de oude 

penningmeesters langer aanblijven. Demi en Rens hebben besloten zich niet op te werpen voor de 

functie dit jaar. Robin en Michael willen nog een jaar door gaan, maar stoppen naar alle 

waarschijnlijkheid volgend jaar. Bart heeft al aangeven dat het boekhouden niet zijn passie is en dus 

het is maar de vraag of hij na twee bestuursjaren ook nog jaar KasCo wil doen. Ook Marit twijfelt 

over deelname aan de KasCo. Dat zou betekenen dat wij over een jaar welgeteld nul (ervaren) KasCo-

leden hebben. Wat zou leiden tot een situatie waarbij het lastig, zo niet onmogelijk, wordt om de 

financiën goed te administreren en te controleren. Bovendien is het werken met een KasCo van meer 

dan twee personen sowieso eenvoudiger, omdat er dan verdeling van de taken mogelijk is.  

Daarom roepen wij de leden op, ook die zonder penningmeester ervaring, zich verkiesbaar te stellen. 

Bij deze commissie krijg je via de administratie een kijkje achter de schermen van het ACD en alle 

commissies. Het controleren kost in principe iedere twee maanden een paar uur. Daarnaast geven 

we nog af en toe (on)gevraagd advies aan de penningmeesters. Je leert veel over administratie, 

boekhouding, BTW etc. onder de begeleiding van de (extreem kundige) nieuwe KasCo. Bovendien zijn 

de vergaderingen vaak heel gezellig en is het genieten om met de penningmeesters te klooien tijdens 

de controles. O ja, als lid van de KasCo ben je natuurlijk ook van harte welkom op alle actieve leden 

activiteiten van de CWAL.  

Je kan jezelf verkiesbaar stellen op de ALV, maar je kan ook al eerder je interesse aangeven zodat we 

dat samen in goeden banen kunnen leiden.  Met vragen of aanmelding kan je terecht bij het bestuur 

(bestuur@acdweb.nl) of Robin (schatensr@gmail.com, 0651182843).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Kascontrole Commissie 2019-2020 

Michael Doppert 
Rens Ham 
Robin Schatens 
Demi Snabilié 
 
PS tot slot is de KasCo de enige commissie waarvan je zeker weet dat alle activiteiten doorgaan dit 

jaar.       
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