
 
 

Verslag kascommissie t.b.v. Algemene Ledenvergadering   

 
Datum:  16 november 2022, 20.00 uur   

Locatie:  Clubhuis De Bindplaats 

 

 

Samenstelling kascommissie 

Voor de controle van het financiëel boekjaar 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 heeft de ALV 

op 8 dec. 2021 Martin Huisman (voor de 1e keer) en Aad Smid (voor de 2e keer) benoemd.  

Zij zijn op 4 november jl. bij de penningmeester thuis geweest om de resultatenrekening te 

controleren. 

 

Verslag 
De kascommissie spreekt allereerst zijn waardering uit voor al het werk dat Stef Cornelissen (onze 
penningmeester) dit boekjaar heeft verricht ! We waren en zijn onder de indruk. 

 

Allereerst zijn de saldi op de ING- en RABO rekening via de bankafschriften gecontroleerd. Ook is de 

kas nageteld. Dit is allemaal in orde bevonden. 

Over de RABO-rekening: deze is nieuw, kent uiteraard maandelijkse kosten welke maar net worden 

goedgemaakt door clubopbrengsten wanneer VIJC-leden met een RABO-rekening op onze club 

stemmen (€ 11,- / rekeninghouder). Dit kan bv. via de e-muts meer gepromoot worden, anders wordt 

geadviseerd deze rekening op te heffen.  

Daarna zijn steeksproefgewijs betalingen via het kasboek incl. bescheiden en aansluiting op de 

overeenkomstige begrotingsregels gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Speciale aandacht ging dit boekjaar uit naar de ontvangsten via Mollie en Nikki. 

 

Mollie 

Betalingen van VIJC-activiteiten vinden inmiddels vrijwel alle via Mollie plaats. Deelnemers vullen een 

website-formulier in en betalen meteen via Mollie. Mollie houdt per transactie € 0,29 in waar 

tegenover staat dat deelnemers dan wel meteen betaald hebben. Eventuele terugbetalingen (denk 

aan het jubileumkamp) verlopen eveneens via Mollie. 

De administratie van Mollie (download paidout en hun facturen) via de draaitabel Mollie klopt exact 

met de registratie op de website. De maandelijkse afdrachten van Mollie naar onze ING-rekening zijn 

niet precies te traceren maar laten nu wel een overschot van bijna € 200,- zien. 

De penningmeester hanteert een twee-weg autorisatie voor de toegang tot Mollie. 

Ons advies is de betalingen voor de Wielerploegen-tijdrit òòk via Mollie te laten lopen. Inschrijven is 

dan ook meteen betalen. 

 

Nikki 

Dit bedrijf verzorgt de incasso’s voor de leden-administratie. Hun verdienmodel zijn gespreide 

betalingen (als je daarvoor kiest). Afspraak is dat bij ‘grove’ wanbetaling altijd tussenkomst van de 

VIJC zelf mogelijk is. Uitbetalingen komen binnen op de RABO-rekening en in orde bevonden.  

De leden-administratie (Corrie van Osch) bewaakt de NIKKI file en de aansluiting van het 

lidmaatschap op de trainingen. 

 

 

 

 



 
 

Begroting 

Het advies van de vorige kas-cie. is opgevolgd door (nog) evenwichtiger te begroten. Zo is een 

jaarlijks bedrag voor een jubileum (lustrum) opgenomen en zijn natuurijs-inkomsten begroot  

(€ 400,-). 

Eén aanpassingsvoorstel: op de schaatsbank jaarlijks € 150,- afschrijven, dus op de balans nu voor  

€ 300,- opnemen. 

 

 

De kascie. stelt de ALV voor de penningmeester décharge te verlenen voor het boekjaar 2021-2022. 

 

4 november 2022, 

Martin Huisman 

Aad Smid 

 

 


