
 
Verklaring kascontrolecommissie 

 
 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Elmar Jansen en Paulus de Wilt heeft de 
f inanciële stukken over 2021 bekeken, de boekingen – steekproefsgewijs – gecontroleerd 

en alles in orde bevonden. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. Een paar kleine 
door ons voorgestelde wijzigingen in de presentatie zijn doorgevoerd.  
 
Allereerst wil de commissie complimenten geven voor de keurige administratie en 
heldere documentatie.  
Deze complimenten gelden ook voor Arthur Veen die opnieuw geholpen heeft de 
verslaggeving tot in de puntjes te verzorgen. 
 

De soms grote verschillen tussen begroting en resultaat – natuurlijk ook veroorzaakt 
door de bijzondere omstandigheden het afgelopen jaar – hebben ons aanleiding gegeven 
de penningmeester te adviseren nog eens goed naar de wijze van begroten te kijken. 
Terugkerende forse uitgaven die niet jaarlijks gedaan worden (bijvoorbeeld tweejaarlijkse 
organisatie van het Roze Lieverdje, de vierjaarlijkse voorbereiding op de 

gemeenteraadsverkiezingen) zouden beter jaarlijks op de begroting kunnen staan. Deze 
reserveringen kunnen grote schommelingen en grote verrassingen voorkomen. 
 
Daarnaast – enigszins buiten het directe werk van een kascontrole - willen we meegeven 
dat een begroting ook een beleidsinstrument is. Zo was er vorig jaar voorgenomen om 

meer ondersteuning van bureau in te kopen en meer uit te geven aan ondersteuning 
voor het bestuur. Beide voornemens zijn kennelijk niet uitgevoerd. 
 
Tenslotte adviseren we om meer geld uit te trekken voor campagnes anders dan de 
gemeenteraadscampagne. Deze worden tot noch toe als vrijwel kostenneutraal begroot 

omdat de kosten door de landelijke partij worden gedragen. In de praktijk zijn er toch 
nog behoorlijke uitgaven gedaan, het zou goed zijn dit in de begroting terug te zien. Ook 
dit als een jaarlijkse reservering. 
 
Als laatste veroorloven we ons nog een kleine aanmoediging: het bestuur lijkt uiterst 

terughoudend in het declareren van onkosten. Voor vrijwilligers die zoveel tijd en energie 
in onze vereniging steken, is best wat ruimte voor een jaarlijks bedanketentje of een enkele 
keer wat drankjes… 
 

Amsterdam, 17 mei 2022 
 
Elmar Jansen, 
Paulus de Wilt 

 


