Verslag kascontrole over het jaar 2018
De kascommissie, bestaande uit J. van Bolhuis en J.A. Bleeker heeft op 19 maart 2019 de boekhouding
over het jaar 2018 van de Vereniging Stad & Lande gecontroleerd en in orde bevonden. De financiële
situatie van de Vereniging is goed te noemen.
Bij het onderzoek kwam de commissie tot de volgende bevindingen.
1. Alle geldstromen verlopen via de bank, zodat een externe, onafhankelijke registratie aanwezig is.
Vanuit contorle oogpunt is dat een wenselijke situatie. Het ontbreken van een kas, een geheide
bron van fouten, ziet de commissie dan ook als een positief element.
2. De kascontrole commissie over het vorig jaar adviseerde zeer dwingend, om niet te zeggen
imperatief, om een boekhoudprogramma aan te schaffen. De penningmeester heeft hieraan geen
gehoor gegeven, maar in het spreadsheetprogramma Excel een systeem opgezet dat dezelfde
interne sluitingen en controles biedt die in een boekhoudprogramma gevonden worden. De
commissie vindt dit een acceptabele oplossing, mede omdat de boekhouding in principe een
kasboekhouding is, dus erg simpel. Dat hiermee de jaarlijks terugkerende kosten van een
abonnemen op een programma worden vermeden is ook positief. Waardering voor de
penningmeester.De commise kan daarom vaststellen dat rekenkundig alles klopt.
3. De vorige kascontrole commissie sprak het onaanvaardbaar uit over een bestemmingsreserve
zonder bestemming, mede met het oog op potentiële fiscale gevolgen. Tot op heden is daar geen
verandering in gekomen. De commissie is vertrouwelijk geïnformeerd over plannen die binnen het
bestuur leven op dit gebied, maar naar een jaar zijn er nog geen concrete stappen gezet. O.i. moet
deze kwestie in de loop van dit jaar echt opgelost zijn.
4. De commissie is van oordeel dat de vereniging op dit moment financieel gezond is. Echter dit jaar
toont een tekort van ruim € 4.000. Dat tekort wordt grotendeels veroorzaakt door jaarboek en
tijdschrift. Naar zich laat aanzien is het tekort van structurele aard. Het bestuur zal daarom
voorstellen moeten doen, hetzij aan de inkomstenkant, hetzij aan de uitgavenkant om de begroting
in evenwicht te brengen.
De commissie beoordeelt het beleid zoals dat zijn weerslag vindt in de gevoerde boekhouding positief
en adviseert de ledenvergadering om de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester te
dechargeren voor het gevoerde beleid.
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