Kascontrole verslag januari/februari 2022
De Kascommissie heeft zondag 16 januari en maandag 7 februari een controle gedaan op de
financiën van DWARS. Bij beide controles waren namens het bestuur de voormalige
penningmeester (t/m 31 december) Hajo Claassen, voorzitter Hiske Scholtens en
penningmeester ad interim Mark IJkhout aanwezig. De controle ging over de periode van 15
oktober tot en met 31 december 2021.
We willen dit verslag beginnen met de complimenten aan het bestuur, en specifiek Hajo,
over de financiële administratie van DWARS. Deze is keurig op orde en netjes overgedragen
aan de opvolgend penningmeester. Ook was de kascontrole goed voorbereid. Dank
daarvoor!
Factuur dubbel betaald
Een kleine onvolmaaktheid die de kascommissie in haar controle ontdekte, was een dubbel
betaalde factuur. De voormalig penningmeester kon goed uitleggen hoe dit heeft kunnen
gebeuren (een administratieve fout bij DWARS en GroenLinks). Het bestuur heeft voor de
controle van 7 februari het teveel betaalde geld teruggekregen waarmee deze fout is
hersteld.
Afdelingsfinanciën
Bij geen van beide controles heeft de kascommissie de verslagen van kascommissies kunnen
betrekken, deze waren nog niet ingeleverd door de lokale kascommissies. Wel vertelde het
landelijk bestuur bij de eerste kascontrole dat een afdelingspenningmeester geld had
geleend van de afdelingsrekening voor privé-uitgaven. Naar aanleiding hiervan heeft het
bestuur stappen ondernomen tegen dit afdelingsbestuurslid en is er een extra controle
gekomen op de afdelingsfinanciën. Bij de controle van 7 februari was het bedrag voor het
grootste deel terugbetaald aan de vereniging.
Naar onze mening heeft het bestuur hier juist gehandeld. Wel denken we dat het een goed
idee zou zijn om de werking van de afdelingsrekeningen ook een keer breder te evalueren,
dit is bij weten de kascommissie nog niet eerder gebeurd.
Financiële administratie
Daarnaast hebben we de penningmeester en het bestuur nog enkele aandachtspunten
meegegeven voor de toekomst, zoals het accepteren van pinbonnen als declaratiebewijs
(dat is dus eigenlijk niét de bedoeling) en het stimuleren van het gebruik maken van OVgroepstickets door leden. Ook – en daar heeft de vorige kascommissie ook al op gewezen –
is het belangrijk duidelijk te maken voor wie bedankjes worden gekocht.
Tolken
Bij het wintercongres van 2021 heeft het bestuur professionele tolken ingezet om het
congres naar het Engels te vertalen voor enkele buitenlandse gasten. Hoewel we dit een
sympathieke actie vinden vragen we ons wel af of dit gezien de hoge kosten een effectieve
inzet van het DWARS-budget was.

Corona
We zien dat er meerdere keren geld is uitgegeven aan accommodaties of activiteiten die
later geannuleerd moesten worden door coronamaatregelen. We zouden het bestuur en
afdelingen willen aansporen om hiervan te leren door goed te letten op
annuleringsvoorwaarden voordat reserveringen worden vastgelegd.
Enkele discussiepunten
Dan enkele onderwerpen waar wij als kascommissie geen sterke mening over hebben, maar
die wat ons betreft wel om aandacht vragen. We hopen dat het bestuur, betrokken
commissies en leden hierover met elkaar in gesprek gaan:
• Donaties: DWARS (zowel landelijk als lokaal) doneert wel eens geld aan stichtingen.
Willen we als DWARS donaties geven?
• Kosten congres: de congressen zijn erg duur, vinden we de huidige vormgeving en
mate van luxe legitiem? En wanneer vergoeden we slaapplekken voorafgaand aan
het congres?
• Internationaal: de kosten voor deze post zijn hoog vergeleken met het aantal leden
dat hiervan gebruik maakt, vinden we dit in verhouding?

