
Verslag 2020 kascontrole commissie buurtvereniging Hortus/Ebbingepoort. 
 
De commissie bestaat uit twee leden: Marianne Goorhuis en Wim Koks. 
De financiële bescheiden van de verenging over het boekjaar 2020 zijn onderzocht op 16 april 2021. 
Het betreft: 

- De balans 2020 
- De exploitatierekening 2020 
- Aanvraag subsidievaststelling t.b.v. de gemeente 
- Concept-jaarverslag 2020 
- Ordner  met financiële bescheiden. 

Een aantal vragen is naar tevredenheid beantwoord door het bestuur. 
De commissie beschikt niet over de rapportage van 2019 zodat niet gezien kan worden of en wat er 
gedaan is met de aanbevelingen van dat jaar. 
De commissie maakt voor de ledenvergadering de volgende opmerkingen: 

1. Op de balans staat per 31/12/20 nog een bedrag te vorderen van € 3.200. 
a. Het betreft nog te innen advertenties uit het jaar 2020. Van voorgaande jaren staan geen 

vorderingen meer open. 
b. Op moment van kascontrole resteerde nog een bedrag van € 1.695,- open 
c. De commissie constateert met waardering dat het bestuur actief achter inning aan zit 
d. Onverhoopt kan het zijn dat een deel niet inbaar is. De commissie adviseert een 

eventueel restant ten laste te brengen van de exploitatie 2021. 
e. De begroting 20 verwacht aan advertentie inkomsten € 8.800,- terwijl € 6.455 (inclusief 

het nog te vorderen bedrag per 31/12 van €3.200) daadwerkelijk is gerealiseerd. 
Verklaring van het bestuur van het verschil is met name gelegen aan de corona 
beperkingen. 

2. Op de balans staat “400-jaar uitleg” waarop na verrekening van inkomsten (met name 
fondsen) en uitgaven een bedrag resteert van € 17.758 dat gereserveerd wordt voor 2021. 
Uit informatie van het bestuur blijkt dat deze activiteit onder verantwoordelijkheid van een 
aparte commissie wordt uitgevoerd waarbij vanwege corona beperkingen een deel is 
doorgeschoven naar 2021. Het bestuur is doorgeefluik en neemt daarom de financiële 
verantwoording niet op in de jaarrekening op een balanspost na. 
a. De commissie constateert dat fondsaanvragen, nota’s staan op naam van de vereniging 

en de financiële transacties via de bankrekening van de vereniging loopt. Naar de mening 
van de commissie is daarmee de vereniging verantwoordelijk voor de financiële handel 
en wandel van “400 jaar uitleg” (o.a. verantwoording naar fondsversterkers). De 
commissie adviseert de ledenvergadering de financiële kant van “400 jaar uitleg” 
volledig op te nemen in het exploitatieverslag, balans en verantwoording naar de 
gemeente over 2020 en het restant bedrag op te nemen als reservering 2021. 

3. De begroting 20 vermeldt een bedrag van € 20.144,- verwachte uitgaven. De 
exploitatierekening geeft aan dat € 14.428,- is uitgegeven. Het verschil wordt met name 
verklaard door niet gedan uitgaven huisvesting (€4.800,-). Het bestuur geeft als verklaring 
dat vanwege de corona beperkingen in 2020 geen ruimtes gehuurd zijn. Mogelijk heeft dit 
effect op de hoogte van de gemeentesubsidie. De commissie adviseert de ledenvergadering 
dit risico te nemen. 

Tot slot: 2020 (en mogelijk 2021) is een sterk afwijkend jaar voor de verenigingsactiviteiten door de 
coronamaatregelen. Daarom wijken begroting en realisatie her en der van elkaar af wat mogelijk een 
negatief effect heeft op de vaststelling van de gemeente subsidie.  
De kascontrole commissie spreekt haar waardering uit voor de kwaliteit van de aangeleverde stukken 
geheel te danken aan het bestuur en in het bijzonder de penningmeester. 
 
 
16 mei 2021 Marianne Goorhuis   Wim Koks 


