
Verslag kascontrole herfst 30 oktober 2022

Op 30 oktober 2022 heeft weer een periodieke kascontrole plaatsgevonden. Het ging hierbij om
de periode sinds de bestuurswissel. Bij de controle waren Hilbert en Ivan aanwezig vanuit het
bestuur. Vanuit de kascommissie schoven Sam en Remi aan.

Bij een kascontrole gaat de kascommissie de boekhouding van de afdeling bij langs. We kijken
of de boekhouding klopt met de afschriften van de bankrekening, of de uitgaven die zijn gedaan
te verantwoorden zijn en of de begroting wordt nageleefd.

Tijdens de kascontrole zijn geen grote eigenaardigheden aan het licht gekomen. Wat is
uitgegeven is te verantwoorden en is strikt veganistisch. Op een paar slordigheden na klopt de
boekhouding ook met de uitgaven van de bankrekening.

Aan het begin van de kascontrole was er echter een kasverschil. Nadat is gevonden welke
mutatie in de boekhouding hiervoor verantwoordelijk was heeft Hilbert het kunnen oplossen.
Tevens heeft een noemenswaardig aantal mutaties in de boekhouding een incorrecte datum. De
datum is hierbij zowel niet de datum van de overboeking als ook niet de datum waarop het lid in
kwestie de uitgave deed. Dat moet worden verbeterd.

Voor de boekhouding houdt Hilbert normaliter de datum aan waarop een uitgave gedaan is. Dit
is geen onredelijke voorkeur en (op een aantal datums na) wordt dit consequent gehandhaafd.
Deze voorkeur blijkt echter niet ideaal wanneer leden declaraties laat indienen. Iets waar
DWARSers nog wel eens een handje van hebben. Dit heeft als effect gehad dat Hilbert mutaties
in de boekhouding moest toevoegen met een datum van voor de zomer AAV. Een periode die
door de kascommissie al is goedgekeurd. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het advies is
daarom om, vanaf komend boekjaar, wel de datum van de uitbetaling te kiezen in plaats van de
datum van het ingediende bonnetje.

De afdeling heeft dit jaar nog veel geld over. Ongeveer de helft. Dit is een terugkerend thema
aan het eind van het jaar. Idealiter wordt dit geld nog wel uitgegeven. We zien dat Hilbert goede
ideeën hiervoor heeft. Omdat daarmee wel wordt afgeweken van de begroting zien we graag
dat leden worden meegenomen in het besluit. Bijvoorbeeld door middel van een motie of een
herbegroting.

Samenvattend staat de afdeling er financieel goed voor. De boekhouding is in de kern op orde
en wij zien dat Hilbert erg gedreven omgaat met zijn bestuursfunctie. Specifiek willen wij Hilbert
complimenteren op zijn communicatie met DWARS landelijk en de penningmeester van
Groenlinks Groningen. Hilbert heeft het voor elkaar gekregen dat DWARS Groningen de
bijdrage van Groenlinks Groningen mee mag nemen naar volgend jaar, iets waar menig
penningmeester van DWARS landelijk voor zou zijn gaan liggen.



Liefs,

Sam, Tanno en Remi van jullie kascommissie


