Vereniging van Griffiers
T.a.v. de leden
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

Vlaardingen, 11 mei 2022

Betreft: Bevindingen Kascontrolecommissie bij jaarrekening 2021

Geachte leden,
Op dinsdag 10 mei 2022 heeft de controle van de jaarrekening van de Vereniging van Griffiers over
het jaar 2021 plaatsgevonden. Om praktische redenen is de bijeenkomst ook dit jaar digitaal
gehouden. Namens de Vereniging van Griffiers was Raymond Jeene (penningmeester) aanwezig. Hij
werd ondersteund door administrateur Louke van de Wal (Quality Online) en Hester den Oudsten
(directeur). Uiteraard waren ook de beide leden van de Kascontrolecommissie — de ondergetekenden
— present.
Door de Kascontrolecommissie is naar aanleiding van de jaarrekening, de toelichting daarop en de
ontvangen bankafschriften, een aantal vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de Vereniging
van Griffiers en de administrateur. Deze vragen zijn tijdens de bijeenkomst beantwoord. Tevens is
willekeurig een twaalftal financiële transacties geselecteerd waarvan de bescheiden zijn opgevraagd.
Van elf van deze transacties zijn de bescheiden schriftelijk aangeleverd en in orde bevonden. Van één
transactie kon alleen een mondelinge onderbouwing worden gegeven. Daarnaast is teruggeblikt op de
aanbevelingen die uit de vorige kascontrole zijn voortgekomen.
Naar aanleiding van het bovenstaande adviseren wij de leden van de Vereniging van Griffiers om het
bestuur decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in het boekjaar 2021.
De Kascontrolecommissie wil hierbij nog wel een aantal opmerkingen maken:
•
Er wordt net als vorig jaar geconstateerd dat de opbrengst vanuit contributies significant hoger
is dan begroot. Verwacht kan worden dat dit ook voor de volgende jaren het geval zal zijn
vanwege het actieve inningsbeleid. De commissie adviseert dan ook wederom om een hogere
opbrengst op te nemen in komende begrotingen, om zo een zo realistisch mogelijke begroting
aan de leden te kunnen presenteren.
•
De commissie heeft geconstateerd dat er bij het opmaken van de jaarrekening nog een grote
post openstond aan nog te betalen congreskosten. De reden hiervoor is dat deze kosten
lopen via de organiserende gemeente(n) wat kan zorgen voor vertraging in de verrekening. In
de toekomst is de vereniging voornemens om de congreskosten direct via de vereniging te
laten verlopen. Vanuit beheersmatig oogpunt, ondersteunt de commissie dit voornemen.
•
De uitgave die niet schriftelijk kon worden onderbouwd met een factuur en/of
declaratieformulier betrof een pinuitgave gedaan met een pinpas van de vereniging door een
bestuurslid. De commissie adviseert om ook voor het gebruik van de pinpassen een
declaratieformulier met bon in te dienen zodat inzichtelijk en controleerbaar is waarvoor de
uitgave is gedaan.
Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze bevindingen, zien we uiteraard graag
tegemoet. Dat kan via jeroen.mimpen@vlaardingen.nlen tobeas.m@woerden.nl.
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