
kascommissie jaar 2018 

 

Verklaring 2018 kascontrolecommissie Buurtvereniging Hortus/Ebbingekwartier. 

Tijdens de ledenvergadering van november 2018 zijn de heren Martijn Reneman en Wim Koks gevraagd 

de financiële verantwoording en balans over 2018 te controleren. 

Deze controle heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2019 in aanwezigheid van Martijn Reneman, Wim 

Koks, Tymen van Rooyen en Merlien Andriessen 

 

Aanbevelingen over het jaar 2017 

De vorige kascommissie deed een aantal aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de boeken 

van 2017. Wij zijn nagegaan of deze aanbevelingen zijn opgevolgd. 

 

De inschrijving bij de KvK met de actuele samenstelling van het bestuur ligt bij de secretaris 

- Inschrijving Kamer van Koophandel. Nu online vindbaar. O.k. 

Van twee bestuursleden is de inschrijving niet correct. Gerbrand Groen is geen penningmeester meer en 

Merlien is nog niet ingeschreven. Inmiddels is de inschrijving up-to-date. 
 

Tussen de gemeente en de vereniging bestaat een subsidieringcyclus: subsidieaanvraag-

subsidietoezegging-subsidieverantwoording-subsidievaststelling. De daarbij horende briefwisseling 

bevindt zich naar zeggen van de penningmeester bij de secretaris; 

- Briefwisseling met de gem. Groningen over subsidieverlening is aanwezig en akkoord. 

De begroting 2017 en de realisatie wijken op twee posten sterk van elkaar af: 

Festival van de geest: begroot 0, gerealiseerd 1.125; Buurtpand Molleboon: begroot 500, gerealiseerd 

3.200. 

Naar zeggen van de penningmeester liggen bestuursbesluiten onder deze afwijkingen. De afwijkingen 

gaan ten koste van de reserve van de vereniging. 

- Financiëel archief is nu volledig aanwezig.  

 

De balans vermeldt een post “Nog te ontvangen advertentie inkomsten” van 3.407. De penningmeester 

heeft de indruk dat een substantieel van deze claim oninbaar is.  

- Oninbare advertentieinkomsten zijn voor een deel weggewerkt. Was € 3407, is (eind 2018) €1586,-  

Een deel daarvan (€ 719) werd alsnog betaald. 

 

Begroting 2018 en realisatie  

Er zijn veel posten die nogal wat verschillen laten zien. Hoewel het gaat om een aantal relatief kleine 

begrotingsposten adviseren wj toch om de komende jaren ernaar te streven de begroting beter aan te 

laten sluiten aan de praktijk. 

 

Verklaring kascommissie: 

Bij steekproefsgewijze controle van de financiële bescheiden is de kascontrolecommissie van oordeel dat 

verantwoording en balans een getrouw beeld van de financiële positie van de vereniging weergeeft. 


