
Geachte ALV, 

 

Wij hebben namens de ALV afgelopen jaar de financiële administratie van het ACD gecontroleerd.  

Daarbij hebben we regelmatig tussentijdse controles uitgevoerd en beoordeeld of de ALV stukken 

een waarheidsgetrouw beeld schetsen van de staat van de financiën.  

Gezien de gescheiden rekeningen en realisaties van het ACD en de ABC zullen we deze een voor een 

beoordelen. Verder willen we de ALV wijzen op enkele bijzonderheden voor volgend jaar.  

ACD 

De KasCo staat graag stil bij de inzet van de penningmeester. Bart, ontzettend bedankt dat je nog een 

jaar je over de financiën hebt willen ontfermen. Dit jaar is er weer prettig gewerkt en zijn alle 

problemen adequaat opgelost.  

De realisatie geeft een goed beeld van de staat van de financiën van het ACD.  

Er zijn enkele punten waar de KasCo graag extra de aandacht op vestigt: 

- Hoewel er goede stappen zijn gemaakt blijft de acquisitie een heikel punt. Sponsoring moet 

onze aandacht blijven houden en de reeds overeengekomen sponsoring moet zodra het 

weer kan worden uitgevoerd.  

- Afgelopen jaar was het lastig om geld nuttig te besteden. Het is daarom logisch dat veel 

commissies hun budget niet hebben opgemaakt. Toch moeten commissies gestimuleerd 

worden om activiteiten te blijven organiseren. In het bijzonder is het belangrijk om actieve 

leden te blijven waarderen.   

ABC 

De ABC heeft afgelopen jaar natuurlijk een zwaar jaar gehad. Het was lastig om dingen te organiseren 

en we hebben al weer veel te lang niet meer in de Brainwave kunnen borrelen.  

Ook met Sverre heeft de KasCo een goede ervaring gehad. Het doet ons daarom goed om te horen 

dat hij dit jaar aanblijft als penningmeester van de ABC.  

De realisatie geeft een goed beeld van de staat van de financiën van het ACD.  

Er is een punt waar de KasCo graag extra de aandacht op vestigt: 

- Hopelijk kunnen er binnenkort weer meer activiteiten georganiseerd worden. Het is daarbij 

van belang dat we daar klaar voor zijn, maar tegelijkertijd voorkomen dat we bij een 

(onverhoopte) lockdown niet weer met veel voorraad blijven zitten.  

 

Algemeen 

Naast de boven besproken punten zijn er nog enkele algemene punten die belangrijk zijn om mee te 

nemen voor het volgend jaar: 

- Door corona moest noodgedwongen de controle online plaatsvinden. De gebruikelijk 

afspraken over het digitaal/fysiek bijhouden van declaraties en facturen gold dus niet meer. 



Nu we weer meer fysiek mogen samenkomen moeten de penningmeesters goede afspraken 

maken met de KasCo over het digitaal bijhouden van de administratie.  

- De KasCo heeft kennis genomen van de ambitie om de ACD en ABC rekening samen te 

voegen. Mogelijk is dit voornemen opgenomen in het beleidsplan. De KasCo ziet enkele voor- 

en nadelen aan dit plan. Voordelen zijn het vereenvoudigen van de taken van de ABC-

penningmeester, het centraliseren van de boekhouding en het vereenvoudigen van de BTW 

aangifte. Nadelen zijn het uitbreiden van de taken voor de ACD-penningmeester, het verlies 

van inzicht door de ABC-penningmeester en een mogelijk verlies van overzicht voor de ALV 

op de geldstromen. De KasCo spreekt zich daarom noch positief, noch negatief, uit over dit 

plan. Voordat stappen in die richting worden gezet wil de KasCo de (toekomstig) 

penningmeesters oproepen om te kijken of een online gesynchroniseerde administratie niet 

een groot deel van dezelfde problemen kan oplossen, maar zonder het probleem dat de ABC-

penningmeester inzicht verliest. Zo’n online systeem kost bij onze huidige aanbieder slechts 

€ 2,50 extra per jaar.  

 

Conclusie 

De KasCo is tevreden over de stand van zaken en de gepresenteerde realisaties. We wensen het 

nieuwe bestuur veel succes.  

U kunt ons op de ALV vragen stellen over deze brief en onze werkzaamheden. Mocht u uitgebreide 

vragen hebben dan kunt u vooraf al contact opnemen met de KasCo of het bestuur.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De KasCo 2020 – 2021 

Xander Becking 

Marit Beerse BSc 

Michael Doppert BSc 

Robin Schatens BSc LL.B* 

 

 

 

  

 

 

 

* Diploma’s worden pas in november formeel toegekend. 


