
HLSK kascontrole 2020/2021 
 
Datum kascontrole : 30 sept 2021 (via MS-Teams) 
Leden kascontrole   : Math Heijnen, Jos Lenferink 
Bestuur                     : Gert Jan Vroege (penningmeester 2020/2021), Paul van Os (penningmeester 2021/2022) 
 
Rol kascontrole commissie:  

• Controleren of staat van uitgaven en inkomsten van de HLSK controleerbaar en correct is 
 
Verantwoording 

• De penningmeester heeft ruim van tevoren inzicht gegeven over de staat van inkomsten en uitgaven 
van de HLSK, hiermee konden de leden van de kascontrole zich goed voorbereiden. 

• Tijdens het gesprek op 30 september zijn door de kascontrole aanvullende vragen gesteld die direct 
door de penningmeester, naar tevredenheid, beantwoord werden. 

• De staat van uitgaven en inkomsten wordt door de kascontrole cie controleerbaar en correct 
gevonden. 

 
Aandachtspunten 

• In boekjaar 2020/2021 zijn op 2 begrotingsposten afwijkingen t.o.v. eerder vastgestelde begroting 
geconstateerd. Deze uitgaven zijn door de penningmeester toelicht en verantwoord. Afgesproken is 
dat in de platformvergadering door het bestuur toelichting geeft over deze afwijkingen t.o.v. de 
eerdere afspraken in de begroting 2020/2021.  

• In verslag van de kascontrole cie 2019/2020 werd geadviseerd om de begroting van het 
daaropvolgende jaar ook onderdeel te maken van het gesprek tussen kascontrole cie en 
penningmeester. Dit heeft ook dit jaar niet plaatsgevonden omdat begroting nog niet kenbaar was 
gemaakt aan de kascontrole cie. De kascontrole cie beveelt wederom aan om in het jaarlijkse 
kascontrole gesprek ook het gesprek te voeren over het financiële beleid van het daaropvolgende jaar. 

 
Conclusie/aanbevelingen 

• De kascontrole constateert dat rekening en verantwoording op uitgaven en inkomsten door de 
penningmeester controleerbaar en verantwoordbaar is. 

• De afwijkingen t.o.v. de begroting 2020/2021 door het bestuur aan de platformvergadering worden 
toegelicht. 

• Stelt voor om de jaarrekening goed te keuren en stelt daarmee voor het bestuur decharge te geven 
over het begrotingsjaar 2020/2021. 

• De penningmeester te bedanken voor het werk wat hij heeft gedaan om onze vereniging in financiële 
zin in stand te houden. 

 
Met vriendelijke groet 
 
Kascontole commissie 

Math Heijnen 
Jos Lenferink 


