Verslag en verklaring van de kascommissie
Aan de Algemene Ledenvergadering van Tennis Vereniging Barendrecht
Opdracht
Wij hebben een kascontrole, als bedoeld in de statuten van onze vereniging, op de financiële
administratie over het boekjaar 2016 uitgevoerd.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de administratieve
gegevens en het daarop gebaseerde verslag van de penningmeester berust bij het bestuur
van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een verslag van de kascontrole op te
stellen.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verkrijgen en 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 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.
Bevindingen
De inkomsten en uitgaven zijn adequaat gedocumenteerd en daar waar nodig in detail
verantwoord. Wij hebben geen onjuistheden geconstateerd die de getrouwheid van het
verslag van de penningmeester met betrekking tot het afgesloten boekjaar 2016 materieel
zouden kunnen beïnvloeden. Onze vragen heeft de penningmeester naar behoren kunnen
beantwoorden en zijn niet van dien aard dat afzonderlijke vermelding in dit verslag
noodzakelijk is.
De inspanningen van de penningmeester en de accountant voor de opzet van een gewijzigde
financiële administratie en een verdergaande digitalisering zullen vanaf 2017 het inzicht in
de exploitatie verbeteren en een snellere periodieke rapportage aan het bestuur mogelijk
maken.
De introductie van het nieuwe kassasysteem waarbij alleen pinbetalingen mogelijk zijn, is
succesvol.
Decharge
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 2016
decharge te verlenen.
Barendrecht, 20 februari 2017
Kascommissie Tennis Vereniging Barendrecht
Gerard de Raaij
Frits Klomps
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