Verslag van de kascommissie van vereniging BRUG m.b.t. de jaarverslagen over 2017 en 2018,
gericht aan het bestuur van de vereniging en de Algemene Leden Vergadering (ALV)
De kascontrole heeft plaatsgevonden in de week van 8 tot en met 14 April 2019. Naast afzonderlijke
controle door de kascommissie leden is er een afrondende bespreking tussen een vertegenwoordiging
van kascommissie en bestuur gehouden. De kascommissie heeft geen accountantscontrole toegepast.
Op basis van onze kascontrole concluderen wij dat de administratie op orde is en dat de posities in het
jaarverslag de werkelijkheid juist en volledig weergeven.
Een aantal onderwerpen is met de aanwezige vertegenwoordiging van het bestuur besproken en in
onderlinge afstemming in de jaarstukken verwerkt:
1. De kascommissie heeft geconstateerd dat haar voorstel alleen de actieve leden voor contributie
aan te schrijven i.p.v. de in eerder gehanteerde methodiek is gehanteerd. Dit geeft een reëler
beeld van de inkomsten van de vereniging;
2. De kascommissie adviseert het bestuur naast balans en exploitatierekening ook een
bestuursverslag op te stellen waarin verslag wordt gedaan van de verenigingsactiviteiten.
Een aantal onderwerpen zijn ons in de bespreking(en) met het bestuur opgevallen en wij wensen de ALV
hierop attent te maken:
1. De BRUG maakt op dit moment een periode van herbezinning door op de opzet en werkwijze van
de vereniging. Dit proces is gestart na het laatste lustrum De kascommissie maakt de ALV en
bestuur erop attent data deze heroriëntatie effecten kan hebben op het ledenaantal van de BRUG
in komende jaren. Mogelijk zal een deel van het huidige ledenbestand de resultaten van deze
heroriëntatie onvoldoende onderkenen en afscheid nemen van de BRUG. De kascommissie
vraagt het (toekomstig) bestuur hier rekening mee te houden en de kosten in de komende periode
in lijn met dit heroriëntatie proces te beheersen.
2. De kascommissie stelt voor de maximale zittingsduur voor kascommissieleden te stellen op 4 jaar
om een continue frisse blik op de verenigingsgelden te waarborgen. Een overlap in de zittingsduur
van de leden van de kascommissie zou daarbij moeten worden nagestreefd om voldoende
continuïteit van haar werkzaamheden te waarborgen. Daarbij kan worden aangesloten bij de
voorziene discussie m.b.t. toekomstscenario’s voor de vereniging.
Dit alles overwegende, stellen wij de ALV voor om décharge aan het bestuur te verlenen over de
boekjaren 2017 en 2018 en spreken wij onze waardering uit voor de wijze waarop de penningmeester het
financiële beleid heeft uitgevoerd.
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