
Verslag en verklaring van de kascommissie 2017/2018
Aan de Algemene Ledenvergadering van Schaakclub De Uil  (27/08/2018)

Opdracht van de ALV
Het uitvoeren van een controle, als bedoeld in de statuten van onze vereniging, op de financiële administratie 
over het boekjaar juli 2017/juni 2018. 
NB. De eindverantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de administratieve gegevens en het 
daarop gebaseerde verslag van de penningmeester  blijft berusten bij het bestuur van de vereniging. 
Het is de verantwoordelijkheid van de kascommissie een controle te doen en daarvan  een verslag op te stellen, 
zodat de ALV besluitvorming kan doen. 

Werkzaamheden kascommissie 
Onze werkzaamheden op 7 augustus 2018 op het privé-adres van de penningmeester bestonden uit het 
verkrijgen/vaststellen van verklaringen door de penningmeester bij de door ons gestelde vragen betreffende de 
financiële verantwoording, het inzage hebben in de financiële administratie van de vereniging, het 
steekproefsgewijs controleren van de originele boekingsbescheiden en het vaststellen dat de saldi van 
bankrekeningen in de administratie aan het begin en einde van boekjaar in overeenstemming zijn met de 
opgave van de bank. 
Meer in detail lag de focus, naast de normale controle, op de jubileumkosten, balansmutaties en de 
toernooiactiviteiten.

Bevindingen kascommisie
De inkomsten en uitgaven zijn adequaat gedocumenteerd en daar waar nodig in detail verantwoord. 
Balansmutaties waren daarmee in lijn. 
Desgevraagd kon de penningmeester direct de originele documenten laten zien die daar de basis van vormden.
Wij hebben geen onjuistheden geconstateerd die de getrouwheid van het verslag van de penningmeester met 
betrekking tot het afgesloten boekjaar 2017/2018 materieel zouden kunnen beïnvloeden. 

Aanbevelingen kascommissie
De kascommissie heeft geen urgente zaken geconstateerd die aanleiding geven tot het doen van directe 
ingrijpen aan het bestuur. 
Het begrotingstekort voor het jaar 2018/2019 en de daarop gegeven toelichting door de penningmeester vindt 
de kascommissie, mede gezien het verenigingsvermogen, voor het boekjaar 2018/2019 acceptabel.
Wel ziet de kascommissie op termijn de grenzen in zicht komen van het bestuurlijk vermogen. Dit vertaalt zich 
onder meer in het moeilijk te vinden van vervanging en daardoor landurige zittingstermijnen op posities.
Ook constateert de Kascommissie dat er sprake is van een steeds verdere vergrijzing  van het ledenbestand (net
als elders in het verenigingsleven) en dat het moeilijk is daar adequaat beleid voor te ontwikkelen.
Omdat zulks op termijn de financiële positie van de vereniging kan raken adviseert de kascommissie het bestuur
de gevolgen van de vergrijzing frequent (in elk geval op de ALV) te delen met de leden.

Decharge voorstel
Op grond van haar bevindingen stelt de kascommissie de algemene ledenvergadering voor het bestuur van de 
vereniging voor het door haar gevoerde financieel beleid in het jaar 2017/2018 decharge te verlenen en 
daarnaast te complimenteren. 

Hillegom, augustus 2017 
Johan Boon / Nico van der Plas


