Vught, 10 november 2021
Kascontrole commissie 2020 - 2021
ingesteld door het VIJC-bestuur. Leden zijn benoemd in de Algemene LedenVergadering
(ALV) van 25 november 2020.
Leden:
= Natalie Wassenberg (voor de 2e maal)
= Aad Smid (voor de 1e maal)

Gecontroleerd zijn:
1. het financiëel jaarverslag 6 oktober 2020 t/m 30 september 2021
2. de balans per 1 oktober 2021
De kascommissie spreekt allereerst zijn waardering uit voor al het werk dat de penningmeester ook
dit jaar heeft verricht ! We waren en zijn onder de indruk.
Financiëel jaarverslag
De opzet van het overzicht is overeenkomstig de opdracht van de ALV: splits de kernactiviteiten van
de rest. We hebben gekeken naar:
= opbrengsten contributies (aantal leden x contributie-bedragen)
= diverse posten steekproefsgewijs gecontroleerd op bijbehorende bescheiden.
= Specifiek de communicatiekosten doorgelicht. Alle juist.
Opmerkingen:
1. contributies: we stellen voor het ontvangen bedrag te verhogen met nagekomen inningen en
storneringen; hierdoor valt het ontvangen bedrag € 57,50 hoger uit ( € 12507,50 )
2. van een paar activiteiten zijn de netto opbrengsten vermeld, niet gesplitst naar omzet en
onkosten, bv. Natuurijs, Wielertijdrit en (dit boekjaar niet gerealiseerd) het Kerstschaatsen en
Start-to-Skate). Zo zie je niet wat de VIJC per “overige activiteit” moest uitgeven om een zekere
omzet te behalen. Advies is om dat toch te doen.
3. de inkomsten en meteen weer de afdrachten van de toegang 400-meter baan Eindhoven zijn niet
meegenomen. Dit loopt echter wel via de VIJC rekening. Misschien beter om dit toch mee te
nemen en daarmee inzichtelijk te maken.
4. afschrijvingen op onze eigendommen (medailles, inventaris, schaatsbank) horen mee te lopen in
de resultatenrekening. Je kunt het financiëel jaarverslag beter ‘formeel’ de resultatenrekening
noemen. NB.: op de balans zijn de eigendommen correct gewaardeerd.
In het algemeen mag de toelichting op de diverse posten wel wat uitgebreider.
Balans:
= saldi bankrekeningen akkoord
= kas: wij telden € 4,- minder.
= waardering bezittingen akkoord
= overige posten ook akkoord.
De leden van de kascommissie hebben bijgevolg het décharge formulier ondertekend.

Natalie Wassenberg
Aad Smid

