Scheveningen 9 maart 2018

Kascontrole Vereniging Vrienden van Modern Glas.

Op 9 maart hebben wij, Gerard Bekker en Ron Geurts, de kascontrole uitgevoerd van de VVMG over het
boekjaar 2017.
De realisatie over 2017 is gecontroleerd op basis van de aanwezige facturen, declaraties en bonnen.
Daarnaast zijn de memoriaalboekingen (eindejaarsboekingen zonder cash flow) gecontroleerd.
De gevolgen voor de balans sluiten aan op de realisatie die gecontroleerd is.
Onze beoordeling is dat de boekhouding op juiste wijze is gevoerd en geregistreerd in de boeken.
Een aantal opmerkingen cq adviezen willen we graag geven:
1. De opmerking van de kascontrole van vorig jaar betreffende een forse negatieve begroting heeft
niet geleid tot voorzichtigheid in de gerealiseerde begroting 2017. De begroting 2018 is wel met
een minimaal overschot begroot;
2. Het negatieve resultaat van €9.265 is erg zorgelijk. Zeker met de daarbij fors gedaalde cash flow
van ongeveer €14.500 plus het nog openstaande te betalen bedrag van ongeveer €8.650 geeft
een daling van de cash flow van €23.100. Met de cash flow daling van 2016 erbij teert de
vereniging fors in.
De kascontrolecommissie adviseert dan ook dat er voorzichtiger omgegaan moet worden met de
contributiegelden;
3. Reden voor de afname van de cash flow is afname van ten eerste de opbrengst contributie. De
begroting 2018 geeft een verdere teruggang aan. De begrote uitgaven moeten hierop
aangesloten worden;
4. Een tweede reden is de zeer grote overschrijding van het budget Fjoezzz. De
kascontrolecommissie adviseert hier een flink verstevigde controle op de voorgenomen
uitgaven. Achteraf wordt de penningmeester geconfronteerd met hogere uitgaven. Het bestuur
dient hier beter op te sturen.
Ik verzoek de leden van de VVMG decharge te verlenen aan de penningmeester over het boekjaar 2017
en wil hem bijzonder danken voor zijn inzet en duidelijke uitvoering van het penningmeesterschap.

Rosmalen, 14 maart 2018
Gerard Bekker en Ron Geurts

