
Geachte ALV,  

Met deze brief willen we de ALV op de hoogte stellen van onze visie op de financiële cijfers van het 

afgelopen half jaar. 

Corona  

Evenals vorig jaar worden de financiën dit jaar aanzienlijk beïnvloed door corona. De inkomsten en 

uitgaven zijn lager dan in een normaal jaar. De KasCo hoopt dat de ACD- en ABC-activiteiten 

binnenkort weer zonder maatregelen door kunnen gaan en de nieuwe leden van het ACD sinds 2020 

kunnen zien hoe gezellig en interessant de vereniging is.  

Opmerkingen KasCo ACD 

Arthur is in zijn rol als penningmeester van het 76ste bestuur gemotiveerd en coöperatief bezig. 

Helaas heeft hij door onduidelijkheid van ING nog geen toegang tot de rekening. Dit zorgt voor 

problemen; voor zowel Arthur zelf als voor de KasCo. Uitgaven kunnen nu niet worden gedaan vanaf 

de rekening. Daarnaast kan de KasCo niet de rekening inzien en controleren of de transacties 

daadwerkelijk overeenkomen, wat er voor zorgt dat onze controle niet zuiver is. De vorige 

penningmeester Bart kan nog wel bij de rekening, waardoor hij enkele belangrijke transacties wel 

heeft kunnen uitvoeren, waarvoor bedankt. De KasCo ziet dit echter ook als een probleem, aangezien 

een lid die niet bevoegd is bij de rekening kan. De KasCo vertrouwt Bart, maar vindt het geen goede 

situatie. Hierom hoopt en verwacht de KasCo van het bestuur dat zij dit zo snel mogelijk oplost. 

De KasCo heeft daarnaast een aantal opmerkingen: 

- Er zijn mooie sponsorcontracten geregeld door de Acquisitiecommissie. Houd contact met de 

sponsoren zodat deze contracten uitgevoerd kunnen worden. 

- De budgetten voor commissies zoals de EJC, MAC en CWAL zijn tot nu toe nauwelijks 

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

- Door de vertraging met toegang tot de rekening krijgen zijn er flinke bedragen 

voorgeschoten door de ABC en door Martijn.  

Arthur’s persoonlijke omstandigheden bemoeilijken het penningmeester werk. De KasCo heeft er 

vertrouwen in dat samen met het bestuur de financiële administratie in goede banen begeleid blijft, 

maar heeft ook haar zorgen.  Arthur is ingestemd onder de voorwaarde dat een vice-penningmeester 

altijd in staat zou zijn om de boekhouding op te pakken indien nodig, maar wij zien dit helaas nog 

niet terug. De KasCo heeft vernomen dat het bestuur wenst om Tim toe te voegen bij het bestuur en 

hem ook mee te laten helpen met de geldzaken. Wij denken dat dit een goed idee is, en hopen dat 

dit er voor zorgt dat er altijd iemand is om de geldzaken van onze vereniging te regelen. 

Opmerkingen KasCo ABC 

Sverre is in zijn tweede jaar als ABC-penningmeester zeer ervaren aan het boekhouden. De KasCo 

heeft weinig vragen bij zijn boekhouding, en de vragen die er zijn worden snel en volledig 

beantwoord.  

Daarnaast is de KasCo onder de indruk van Sverre’s doortastendheid waardoor hij recent enkele 

structurele fouten in de boekhouding heeft gevonden. Vanwege het gebrek aan borrels vorig jaar 

waren deze toen niet te zien, maar het is nu dus aan het licht gekomen. Aangezien dit vrij recent is 

ontdekt, is het niet volledig in de realisatie verwerkt, en kunnen er nog andere dingen aan het licht 

komen, waardoor de realisatie nog kan veranderen in het komende halfjaar. De KasCo heeft er 

vertrouwen in dat Sverre dit juist kan oplossen. De KasCo helpt graag met oplossingen vinden voor 



deze problemen en hoopt dat de boekhouding van de ABC als dit is opgelost de volgende stap naar 

perfectie zal maken.  

Als laatste herhaalt de KasCo haar eerdere advies om te kijken naar het samenvoegen van de 

bankrekeningen en naar het vinden van een overzichtelijk boekhoudsysteem voor de 

samengevoegde rekening. Hierdoor kunnen miscommunicaties en fouten in de boekhouding die 

daaruit voortkomen voorkomen worden.  
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