
Aan het bestuur van korfbalvereniging De Meeuwen  

Putten, 21-04-2022 

Geachte leden van het bestuur, ALV 

Zoals het in de statuten van de vereniging staat vermeld, zijn over het kalenderjaar 2021 
de financiële bescheiden door de kascommissie, aangesteld door de Algemene 
Ledenvergadering, gecontroleerd. 

Kascommissie (kc) 
De kascommissie bestond voor het kalenderjaar 2021 uit de volgende personen:  
Jantina Tibbesma & Gert van den Brink.  

De controle is uitgevoerd door beide leden van de kascommissie in het bijzijn van 
penningmeester Rudie van Emous op donderdag 21 april 2022. 
De financiële stukken die zijn gecontroleerd omvatten:  

• De financiële administratie over 2021; 
• De balans per 31 december 2021 inclusief toelichting;  
• De staat van baten en lasten over 2021 inclusief toelichting. 

Werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden zijn door de kascommissie uitgevoerd: 

• De ontwikkelingen in de balansposities per 31 december 2021 ten opzichte van 
het voorgaande jaar zijn besproken met de penningmeester, 

• De ontwikkelingen in de staat van baten en lasten over 2021 ten opzichte van het 
voorgaande jaar en begroting 2021 zijn besproken met de penningmeester, 

• De banksaldi, vorderingen en schulden per 31-12-2020 zijn aangesloten met de 
onderliggende bescheiden. 

Opvolging aanbevelingen en opmerkingen controle 2020 

1. De fysieke kasgelden worden thuis bij de penningmeester bewaard. De kc 
adviseert om deze taak bij iemand anders neer te leggen (vz kantine 
commissie?). 

Opvolging: De functiescheiding is in 2021 gerealiseerd. 

2. Het saldo van de kasgelden dat contact bewaard wordt, vindt de kc te hoog. De kc 
adviseert om niet meer dan € 500 - € 750 aan contanten te bewaren. 

Opvolging: Gerealiseerd in januari 2022 

3. De kc vraagt het bestuur nogmaals te kijken naar de mogelijkheden om compleet 
contantloos de kantine te runnen. Veel andere verenigingen (ook met jeugd) 
hebben dit al gerealiseerd. 

Opvolging: Niet gerealiseerd en op dit moment niet haalbaar. Wel wordt betalen 
via pin zo veel mogelijk gestimuleerd. 

4. De kc adviseert het bestuur om voor zowel 2020 als 2021 inzichtelijk te maken 
welke schommelingen binnen de exploitatie direct gerelateerd zijn aan Covid 19. 
Dit is goed voor nu, maar ook voor later als alles weer normaal is. Het risico 
bestaat anders dat de reguliere baten/kosten verhouding uit het oog wordt 
verloren, zeker nu er ook een wisseling van penningmeester zal zijn. 

Opvolging: Gerealiseerd door de huidige penningmeester door de jaren 2019 
(normaal jaar) op te nemen in de presentatie van de cijfers. 



5. De kc merkt op dat bepaalde subsidies die nu worden ontvangen, alsook de vrijval 
van voorziening groen onderhoud, mogelijk eindig zijn. Een (eenvoudige enop 
hoofdlijnen) meerjaren begroting helpt om eventuele terugval in baten (en lasten) 
tijdig te signaleren en daarop te anticiperen. 

Opvolging: Gerealiseerd. Penningmeester heeft een eenvoudige 
meerjarenbegroting opgesteld, waaruit blijkt dat er een begrotingstekort ontstaat 
door het wegvallen van incidentele baten, waaronder en met name ook de afloop 
van de groenvoorziening. De vereniging heeft tijd genoeg om daarop te 
anticiperen. 

6. De kc adviseert het bestuur om de liquide middelen zodanig te spreiden dat de 
kosten voor negatieve rente nihil zijn (of zo laag mogelijk). 

Opvolging: Gerealiseerd. 

7. Navraag bij de penningmeester over de negatieve scheidrechters boete leverde op 
dat dit een “positief” effect was van Covid 19. Structureel blijft dit een zorg en 
kostenpost. 

Opvolging: In 2021 is helemaal geen resultaat scheidsrechtersboete opgenomen  

Aanbevelingen en opmerkingen controle 2021 

• KC geeft aan dat contributiebijdrage terugloopt en adviseert bestuur om een 
analyse hierop te maken waaruit het ledenaantal richting de toekomst kan worden 
geprognotiseerd. Een eenvoudige aansluiting van de ledenaantallen naar de 
verantwoorde contributie omzet in het boekjaar is ook een wens.  

• KC uit haar zorgen over de minimale marge die de kantine dit jaar heeft 
opgeleverd. Naast contributie en sponsors is de kantine 1 van de 3 pijlers van 
structurele inkomstenbronnen van de vereniging. Penningmeester geeft 3 
oorzaken aan: Corona en als gevolg daarvan: incourante voorraad afboeken/
weggooien en de vaste lasten die wel gewoon doorlopen en bij lage omzet zwaar 
drukken op de marge. Vanaf 2022 zou de kantine marge weer beter moeten 
worden en de penningmeester heeft dit ook (voorzichtig) weer opgenomen in de 
begroting. Daarnaast is ook een prijsverhoging in de kantine een reële optie. 

• KC wil graag opmerken dat er een warme overdracht heeft plaatsgevonden tussen 
vorige en huidige penningmeester en dat dit voor zowel de nieuwe 
penningmeester als vereniging een goede zaak is. 

• Desgevraagd geeft de penningmeester aan dat er contact is geweest tussen hem 
en de Stichting Sportaccommodatie de Meeuwen met betrekking tot diverse zaken 
waaronder huur van de kantine. Het contact zal intensief blijven mede ook 
ingegeven door de op stapel staande ontwikkelingen rondom de 
sportaccommodatie van de Meeuwen, waarbij ook financiën een belangrijke rol 
zullen spelen. 

Conclusie 
Op basis van de verstrekte gegevens en de door de kascommissie uitgevoerde 
werkzaamheden, alsmede rekening houdend met de hiervoor gemaakte opmerkingen, 
komen wij tot de conclusie dat: 
• de balans per 31 december 2021, eindigend met een eigen vermogen van € 116.865 

(2020: € 106.459) en 
• de staat van baten en lasten over het jaar 2021, eindigend met een positief resultaat 

van € 10.406 positief (2020: € 17.188 positief) op correcte wijze zijn opgesteld. 

Wij zijn van mening dat de penningmeester zijn taak op een accurate wijze opgepakt en 
uitgevoerd heeft, mede ook door de hulp van zijn voorganger. Ook het doorvoeren van 



enkele professionaliseringsslagen, waaronder een meerjarenbegroting stemt tot 
tevredenheid.  

Tijdens de controle zijn er enkele steekproeven gedaan waarbij gekeken is of de 
verantwoorde bedragen in de boekhouding aansluiten bij de onderliggende stukken en of 
betaalde bedragen zijn overgemaakt naar de banknummers zoals vermeld op de 
facturen. Daarbij is geconstateerd dat dit allemaal in orde was. 

De kascommissie adviseert daarom ook de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur 
voor het gevoerde financiële beleid en de jaarrekening van 2021 goed te keuren. 

Met vriendelijke groet, 

Jantina Tibbesma 
Gert van den Brink


