Aan de Algemene vergadering van de Vlaardingse reddingsbrigade
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Stukje moet nog gechecked worden, daar Stephanie en ik niet benoemd zijn officieel!
Vooruitlopend op goedkeur hiervan door besluit van de Algemene vergadering (nog niet gehouden ten
tijde van de gehouden controle d.d. 15 juni 2017) zijn wij, Stephanie Verburgh en Gerthilde Hilberding
als zijnde benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 19 lid 3 van de statuten en artikel 48 lid 2
van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, meestal genoemd: kascommissie.
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2016
onderzocht.
Onze bevindingen zijn:
1.
2.
3.
4.

De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van een grote
inzet van de penningmeester, de heer Jeroen van Niel.
Wij hebben het uittreksel giro-, bank- en kasboek 206 onderzocht. Het is een voldoende
nauwkeurige samenvatting van de mutaties in 2016 op de rekeningen.
Het geeft echter geen inzicht in de financiële transacties. Daarvoor is een staat van baten
en lasten nodig. Deze staat is ook aan ons ter inzage gegeven waarbij geen
onregelmatigheden zijn geconstateerd.
Het geeft ook geen inzicht in de financiële positie van de vereniging. Daarvoor is een
balans nodig. Deze balans is ook aan ons ter inzage gegeven waarbij geen
onregelmatigheden zijn geconstateerd.

We adviseren de Algemene vergadering:
I.
de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in 2016
II.
te verlangen dat, gelijk aan voorgaande jaren, aan het einde van het lopende boekjaar
een balans wordt opgesteld en dat over de volgende boekjaren een financiële
verantwoording in de vorm van een balans en een staat van baten en lasten wordt
opgesteld.
Getekend Vlaardingen, 6 juli 2017

Stephanie Verburgh

Gerthilde Hilberding

Achtergrond informatie
Uitgevoerde controles
1. Controle op opgestelde begroting over het jaar 2017.
Er is gekeken naar de opgestelde begroting voor het boekjaar 2017. Dit is vergeleken met de
begroting en de werkelijke waarden voor het jaar 2016. De verschillen aan zowel de kosten
als baten kant konden verklaard worden.
2. Controle op uitbetaalde rekeningen.
Er is een spotcheck gedaan op een aantal betalingen. Alle gecontroleerde rekeningen waren
in de digitale boekhouding terug te vinden. Er zijn geen dubbele nummers of overgeslagen
nummers gevonden.
3. Controle op de kas.
Het bedrag dat volgens de boekhouding in de kas aanwezig diende te zijn was ook werkelijk
in de kas aanwezig.
De hoeveelheid geld in kas is sterk gereduceerd overeenkomstig het streven van de
penningmeester, zoals in 2015 reeds een start mee gemaakt dit na te streven.
4. Aanbevelingen van vorig jaar.
Geen specifieke aanbevelingen uit 205 waar de kascommissie in 2016 nog speciale aandacht
aan moest schenken.
Naar aanleiding van:
- De winstverdeling GVZ is nihil omdat de gelden worden gebruikt om de kosten verbouwing
van de kantine mee te financieren. Hiervan maken immers beider verenigingen gebruik (zowel
ZVVS als VRB). De beheer commissie (J. van Niel) en de bar commissie (ZVVS) doen
gezamenlijk het voorraad beheer.
- In 2016 zijn de kosten voor de vergaderingen ook niet opgevoerd, eventuele zou deze nog
met een correctie belast kunnen worden in 2016. Het betreft een bedrag van € 987,05. De
kascommissie verzoekt de penningmeester deze correctie te verwerken, teneinde een goede
kosten en batenverdeling te krijgen hierdoor.
- De wisseling van instructeurs heeft geen financieel merkbaar effect met zich meegebracht,
eerder dat het een positieve algemene invloed heeft gegeven. Naar verwachting in 2017
wellicht zelfs financieel meetbaar.
- De badhuur voor Maassluis is begroot op € 17.000,00, de werkelijke kosten zijn € 15.837,20.
De vraag wordt gesteld of dit voorzichtig is ingeschat of dat de kosten werkelijk zo’n stuk lager
waren als voorzien doordat het cijfer in 2015 hoger was en dit dus in de lijn der verwachting
lag aannemelijk te zijn voor het jaar 2016. De penningmeester zal dit nakijken.
- De inkomsten evenementen zijn gezakt door het wegvallen van gecertificeerd personeel.
- De post bewaking is meer gegroeid dan voorzien € 1.100,00 begroot, werkelijke exploitatie
€1.530,99 ( in verband met lagere kosten inzet is de marge gestegen met ca. € 2,5 per uur)
- Materialen onderhoud € 2.000,00 – werkelijk € 1.294,32 – minder onderhoud hoeven plegen
als voorzien.
- Jeugd en overige opleidingen € 1.000,00, werkelijk €2.726,87 - 5 man opleiding gedaan voor
niveau 2, hiervan nu nog 2 man inzetbaar over. In september 2017 beginnen er 7 nieuwe
mensen met de cursus – kosten € 350,00 p.p. Hier volgt een vordering op, deze zal in
boekjaar 2017 zichtbaar zijn. De contracten van nieuw personeel zullen met een
kostenverdeling bij voortijdig vrijwillig afscheid nemen worden opgesteld.
- Stijging bestuurskosten (€ 1.200,00 vs. € 1.533,20) is te verklaren door de aanschaf van extra
kerstpakketten zodat iedere vrijwilliger er 1 zou ontvangen.
- Vervoerskosten € 680,00 vs € 208,88), minder benzinebonnen gedeclareerd als voorzien –
penningmeester hanteert 1 bon voor een volle tank per jaar per persoon als gemiddelde. Dit
staat gelijk aan kilometervergoeding voor 600 kms. Minder evenementen ondersteund met de
reddingsbrigade in 2016.
- Post bondsafdrachten € 4.500,00 voorzien vs. € 2.234,57 wordt in 2 delen geïnd – restant zal
dus terug te vinden zijn uiteindelijk in boekjaar 2017.
- Schoonmaakkosten drastisch naar beneden, begroot €1.200,00, kosten opgevoerd voor
€ 425,00 (voorheen gemiddeld door 6 personen uitgevoerd, nu slechts nog door 2/3 man).
- Seizoen 2016/2017 nog kosten, deels nog op te boeken voor verrekening – voorbeeld NOB
competitie. Alles in 2016 opgevoerd – echter nog niet afgesloten dus corrigeerbaar. De
kascommissie verzoekt dit door te voeren.

-

Duikopleiding hiervoor was € 750,00 voorzien, alle kosten zijn echter door de duikvereniging
intern gedragen en niet aan de vereniging in rekening gebracht.
Overige opmerkingen aangaande de explotatie sheet 2016
o De botenloods is nog steeds niet bekend, op dit moment genieten we gratis stalling
van de boten bij Poot Caravanstalling.
o Eventuele achterstallige contributie wordt binnen het kalenderjaar opgelost, in overleg
met en bij overeenkomst van de penningmeester. Hierover heeft de kascommissie
geen bezwaar gemaakt.
o Donaties / sponsoring sport-impuls – gedurende het hele jaar is er 1 hele baan
gereserveerd. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt, dragen we toch de kosten
van € 3.500,00 daardoor hier een behoorlijke stijging te zien. Zie explotatiesheet
2016. De VRB heeft gezegd dat zij de sport fit gratis bleef aanbieden tot november
2017. Ouders van betalende kinderen kunnen in de tijd dat hun kind zelf zwemles
krijgt, hiervan gebruik maken om zelf zwemles of training te ontvangen. Ook kan dit
op een tijdstip los van de lesmomenten van het kind.
Controle voor de onderafdeling Maassluis (VRB afdeling Maassluis jeugd).
Er is voor 2016 niet separaat gekeken naar de boekhouding van de onderafdeling Maassluis.
Gezien de aparte subsidie van de gemeente Maassluis welke specifiek bedoelt is voor de
onderafdeling Maassluis dient er een separate boekhouding gevoerd te worden. Er zijn bij de
voorgaande controles nimmer afwijkingen gevonden. Er is kort over gesproken met de
penningmeester en er was geen reden om hiervoor verder de administratie van de
onderafdeling Maassluis apart te bevragen. De opmerkingen welke geplaatst werden zijn waar
noemenswaardig vermeld in ons verslag en zoniet weg gelaten.
De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van een grote inzet
van de penningmeester, de heer Remco Cats.
Daar de onderafdeling Maassluis financieel onder de penningmeester, Jeroen van Niel,
opereert is het niet noodzakelijk om Remco separaat te dechargeren van zijn beleid over
2015.
Om echter volledige duidelijkheid te geven wil de kascontrole commissie de Algemene
vergadering adviseren om :
I. Remco Cats, penningmeester van de onderafdeling Maassluis te dechargeren
van zijn beleid in 2016.
II. te verlangen dat, gelijk aan voorgaande jaren, aan het einde van het lopende
boekjaar een balans wordt opgesteld en dat over de volgende boekjaren een
financiële verantwoording in de vorm van een balans en een staat van baten en
lasten wordt opgesteld.

Aanbevelingen voor de penningmeester
1. Waar mogelijk, posten nog niet afgesloten, gaarne correcties doorvoeren betreffende
uitsplitsingen van kosten welke nu geheel in 2016 zijn opgenomen maar deels uitgaven
betreffen van een ander jaar. De posten zijn bekend, zie de opmerkingen bij het punt naar
aanleiding van en zullen door de penningsmeester zoals besproken met de kascommissie en
op haar verzoek worden aangepast.
2. Later betaalde kosten in 2017 moeten eveneens nog verwerkt worden in het jaaroverzicht.

Aanbevelingen voor het bestuur
1. De computer die door de penningmeester wordt gebruikt is inmiddels voorzien van een ander
programma, samen met een ander lid van het bestuur – Ineke Ripke is de penningmeester
bezig om alles over te zetten naar het programma Sportlync. Mochten hieruit nog onkosten
zijn gevloeid dan verzoeken wij u daar uw goedkeur alsnog aan te verlenen.
2. Aangehouden punt van goedkeur, daar de algemene ledenvergadering 2016 niet heeft plaats
gehad. De hieronder besproken vervanging van de kascommissie is echter wel in gang gezet,
en derhalve hebben Stephanie Verburgh en Gerthilde Hilberding de controle over 2016
verricht. Alvorens dit verslag zal worden ondertekend en aangeboden aan het bestuur zal het
aan de heer Arno van Adrichem worden aangeboden ter inzage. Het is niet benodigd dat hij
hiervoor mede ondertekend, maar vanuit de toezegging hierbij op de achtergrond betrokken
zou blijven.
Overgenomen uit voorgaand verslag: Nathasja ten Kate heeft nu voor het vierde
achtereenvolgende jaar zitting gehad in de kas controle commissie. Arno van Adrichem voor
het derde jaar. Het is onze aanbeveling om voor het komende jaar nieuwe leden aan de
kascontrole commissie toe te voegen. Na een intense zoekactie hebben wij twee nieuwe
personen bereid gevonden om het van ons over te nemen. Deze nieuwe kascommissieleden
zijn Gerthilde Hilberding en Stephanie Verburgh. Wij willen deze leden graag voordragen voor
de nieuwe kascontrole commissie voor het boekjaar 2016. Arno van Adrichem zal voor het
boekjaar 2016 in de schaduw meedraaien om ondersteuning te verlenen indien nodig.

