
Amsterdam, 5 november 2022 

 

De Kascommissie van DWARS Amsterdam is op 3 november 2022 bijeengekomen om de financiële 

huishouding van de afdeling te controleren. Deze controle vond plaats te CREA, en werd bijgewoond 

door Job Vermaas en Rijk van Beek vanuit de Kascommissie en penningmeester Martin Voogd en 

bestuurslid politiek Renzo Gort vanuit het bestuur. Huug Roosjen en Titus van der Valk waren niet 

aanwezig bij de fysieke controle, maar hebben de boeken digitaal gecontroleerd. 

De Kascommissie heeft toegang gekregen tot alle financiële informatie zoals overboekingen, het 

overzicht van crediteuren en debiteuren, de facturen en het huidige saldo op de rekening. Hierbij 

zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. De bestuursleden hebben naar tevredenheid antwoord 

gegeven op de vragen van de commissie, en konden alle financiële beslissingen goed 

verantwoorden. 

Ook is er aandacht besteed aan de begroting voor 2023, die niet erg afwijkt van de begroting van 

2022. Deze ziet er naar de mening van de commissie solide uit. Gezien de gunstige financiële positie 

van de afdeling is het wenselijk nog voor het einde van het boekjaar een aantal investeringen te 

doen om te voorkomen dat er te veel geld overblijft aan het einde van het jaar. Hierbij kan worden 

gedacht aan zaken als cadeaus voor sprekers of campagnematerialen (stickers, flyers, posters, etc.) 

voor de DWARSe kandidaten die bij de provinciale statenverkiezingen van 2023 voor GroenLinks op 

de lijst staan in Noord-Holland en Flevoland. Wij roepen de leden op hier over mee te denken en 

met ideeën te komen om dit geld nuttig te besteden. 

Wij danken de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid en de wijze waarop zij ons 

in staat stellen onze rol te vervullen, en hebben er vertrouwen in dat zij verstandig en doelmatig 

omgaan met het geld van de leden. Wij adviseren de AAV dan ook de begroting voor 2023 goed te 

keuren. 

 

De kascommissie, 

Job Vermaas 

Titus van der Valk 

Huug Roosjen 

Rijk van Beek 

 

 


