
Geachte ALV,  

Op de halfjaarlijkse ALV hoeft de KasCo officieel geen verslag uit te brengen. Middels deze brief 

willen we de ALV toch op de hoogte stellen van onze visie op de financiële cijfers van het afgelopen 

half jaar.  

Corona 

Ongetwijfeld is iedereen, net als de KasCo, extreem teleurgesteld dat we elkaar zo weinig hebben 

gezien dit jaar. De KasCo hoopt dat alle leden zich goed door deze tijden heen slepen en we kijken er 

naar uit om iedereen weer te zien op de borrel, ook de eerstejaars die dat nog nooit mee hebben 

mogen maken. In de tussentijd moedigen we iedereen aan digitaal contact te houden. Via online 

activiteiten, een praatje in de pauze van je werkcollege, tijdens een wandeling met een 

medestudent, of op een andere manier.  

Naast deze sociale en mentale effecten heeft Corona ook grote impact op de financiën. Zowel 

inkomsten als uitgaven zijn dramatisch teruggelopen. 

Opmerkingen KasCo ACD 

De coronacrisis heeft één duidelijk voordeel. De penningmeester van het 75ste bestuur was meteen 

goed ingewerkt. Bart heeft zijn administratie nog beter op orde dan vorig jaar. Bij kleine 

onduidelijkheden is er snelle en fijne communicatie waardoor problemen relatief snel kunnen 

worden opgelost.  

Toch zijn er een aantal punten die niet ongenoemd kunnen blijven: 

- Helaas kunnen er op dit moment weinig diensten worden geleverd (posters, bezoeken, etc). 

Hierdoor is het werven en uitvoeren van sponsorcontracten lastiger dan normaal.  

- Het teruglopen van de inkomsten vanwege corona kan op termijn reden zijn tot zorg. Toch 

willen wij als KasCo aanraden om niet te schuwen geld uit te geven aan activiteiten of 

attenties, zoals  bijvoorbeeld via de CWAL of EJC. Dat is tot nu toe nauwelijks gedaan. De 

begroting is er niet voor niets, en mag ook gebruikt worden.  

- De boekhoudlaptop is onder budget aangeschaft. Het resterende bedrag zou (volgens een 

motie van Rens op de vorige ALV) worden toegerekend aan het AJW budget.  

- De UvA lijkt de subsidie aan te willen passen aan de corona crisis. Ze willen inzicht in de 

daadwerkelijk gemaakte kosten, maar zijn wel bereid bij te dragen aan kosten die we normaal 

vanuit de ABC financieren. Wat dit netto betekent is nog niet duidelijk.   

- Omdat we niet op locatie hebben kunnen werken zijn alle controles via Zoom geweest. 

Hierdoor was het moeilijker om bijvoorbeeld de declaraties te controleren. Hopelijk kunnen 

we daarvoor binnenkort weer op locatie controleren, of een digitaal alternatief vinden.  

Bart is zelf ook op de hoogte van de bovenstaande zaken en de KasCo vertrouwt erop dat hij hier de 

komende maanden gepast mee aan de slag gaat. Bovendien werkt de penningmeester er samen met 

de KasCo aan om de boekhouding van de BTW nog inzichtelijker te maken in de toekomst. Al met al 

is de KasCo tevreden met de gang van zaken.  

 

 

  



Opmerkingen KasCo ABC 

De ABC heeft helaas bijna tot geen inkomsten, maar wel behoorlijk wat “virtuele” uitgaven gedaan, 

vooral door het over datum gaan van een flinke berg frisdrank. Een deel van deze frisdrank is 

voordat het over datum gegaan is, aan de voedselbank gedoneerd, waar wij natuurlijk geheel achter 

staan. Het is beter andere mensen blij te maken, dan het te laten verpieteren in het ACD-hok. De 

overige uitgaven zijn tot nu toe binnen begroot gebleven.  

- Er wordt sinds het begin van dit collegejaar met een extra grootboek statiegeld gewerkt, en 

de KasCo is ervan overtuigd dat dit het boekhouden in de toekomst makkelijker gaat maken. 

Al is er nu nog niet veel van te merken, omdat er maar heel weinig gebeurd is.  

 

Helaas moet de KasCo wel één punt van grote kritiek uiten. Vanwege een fout in het inwerken of 

vanwege slechte communicatie tussen de beide penningmeesters is er veel wrijving ontstaan. 

Iemand had namelijk het (inmiddels bijna heilige) Snelstart wachtwoord veranderd. Hierdoor 

werden de KasCo en de andere penningmeester buitengesloten. Uiteindelijk is het wachtwoord 

minstens drie keer veranderd en is het eeuwenoude wachtwoord in vergetelheid geraakt. Zonde. 

 

De KasCo is verder tevreden met de gang van zaken tot nu toe en ziet geen reden waarom daar in de 

komende maanden verandering in zou komen. Vragen over de financiën kunnen op de ALV gesteld 

worden aan de penningmeesters. De KasCo zal daar ook aanwezig zijn om hun visie toe te lichten 

waar nodig.  
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