
Verslag kascommissie jaarrekening 2018 BON 

  

Aan:  Bestuur BON  

Van:   Kascommissie bestaande uit N. Bindels, T Rekkers en F. Hagemans  

Datum: 24 maart 2019  

  

Betreft: Verslag kascommissie over controle balans en exploitatierekening  van de 
aangereikte  jaarrekeningstukken 2018 d.d. --------  

Opdracht Ingevolge het verzoek van het bestuur  heeft de commissie de 
jaarrekeningstukken 2018 gecontroleerd.   

De navolgende stukken zijn door de heer P. Woudstra, penningmeester van het bestuur 
BON, ter controle aangereikt:  

1. Resultaten 2018 , ongedateerd 
2. ING-Jaaroverzicht 2018 
3. Declaratie Tomlow dd. 10-9-2018 
4. Begroting 2018 dd. 15-4-2018 

 

Bevindingen  

1. Ten aanzien van de resultatenrekening het volgende: 

Er is een staat van ontvangsten en uitgaven opgesteld, maar een boekhouding, incl. 
rekeningstelsel en grootboekkaarten, ontbreekt. 

Van de ontvangsten is geen volledige splitsing van ledencontributies en donaties gemaakt. Er 
is geen aansluiting gevonden met het aantal - betalende -  leden en de contributie-
ontvangsten.  

Van de uitgaven is een belangrijke post ingezien nl. de factuur van de advocaat in de 
rechtszaak i.z. verengelsing 

2. Ten aanzien van de balans is geconstateerd dat deze ontbreekt. M.b.t. de bankstanden is 
vastgesteld dat deze aansluiten met de ontvangsten/uitgaven-staat. M.a.w. het vermogen 
van de vereniging is hieruit in grote lijnen afleidbaar, maar nog niet vaststelbaar. Er zijn 
volgens verklaring van de penningmeester geen schulden meer, ook niet voor declaraties. 
Niet bekend is of er nog openstaande vorderingen zijn. Het vermogen per einde 2018 zou 
daarmee uitkomen op € 26.755,40. 

 

 



Aanbevelingen  Naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden adviseert de 
kascommissie het bestuur de volgende punten in overweging te nemen ten aanzien van de 
uitvoering van haar werkzaamheden inzake het financiële beheer:  

1. Zorg voor een adequate boekhouding, al of niet met behulp van een softwarepakket; 
2. Leg een ledenadministratie aan; 
3. Zorg ervoor dat contractuele verplichtingen worden vastgelegd; 
4. Leg een reserve aan ter grootte van minimaal 1x de geprognotiseerde vaste 

jaarlasten. 

 

De kascommissie is van mening  dat het beeld van de jaarrekeningstukken 2018 een goede 
weergave geeft van het financiële reilen en zeilen van de vereniging over 2018 en de 
vermogenspositie (in totaliteit) per 31 december 2018. Zij verzoekt daarom, met 
inachtneming van de doorvoering van de 4 punten in de aanbevelingen, de ledenvergadering 
het verslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde 
financiële beleid.    

 

 

Opgemaakt en ondertekend op 24 maart 2019 te ’s-Hertogenbosch, 

 

 

 

N. Bindels   T. Rekkers   Fr. Hagemans 


