
Geachte ALV,

Met deze brief willen we de ALV op de hoogte stellen van onze visie op de financiële cijfers
van het ACD en haar commissies van het afgelopen jaar.

Amsterdams Chemisch Dispuut

In het afgelopen jaar hebben wij per kwartaal een controle gedaan van de boekhouding van
het ACD, aangevuld met een extra controle van de realisatie. De KasCo staat achter de
waarheidsgetrouwheid van de realisatie.

In dit jaar zijn er twee bestuursleden geweest die zich hebben ontfermd over de
boekhouding van het ACD; in het eerste halfjaar was dit Arthur en in het tweede halfjaar Tim.
De KasCo heeft in het eerste halfjaar fijn met Arthur samengewerkt en problemen werden
door Arthur goed opgelost. Wegens persoonlijke omstandigheden heeft Tim halverwege het
boekjaar de penningmeester taken van Arthur overgenomen. In onze brief op de
Halfjaarlijkse ALV hebben wij onze toenmalige zorgen toegelicht over de mogelijkheid dat er
op momenten niemand was om de geldzaken van de vereniging te regelen. Daarom was de
KasCo positief over de overname van de boekhouding door Tim.

Met een andere penningmeester verandert in sommige gevallen ook de “stijl” van
boekhouden. Zo ook met Tim. Ten eerste heeft Tim kleine veranderingen toegepast in de
“juistheid” van de boekingen, waar de KasCo na een korte toelichting van Tim mee eens
was. Daarnaast heeft Tim er voor gezorgd dat de boekhouding tegenwoordig niet enkel
offline, maar ook online beschikbaar is. Dit maakt het voor de KasCo makkelijker om
controles uit te voeren, en zouden in de toekomst zelfs onverwachte controles kunnen
worden uitgevoerd om de juistheid van de boekhouding ten alle tijde te garanderen. Verder
viel de wissel van penningmeester samen met de toegang van de rekening bij de ING. Dit
was een grote zorg voor de KasCo, omdat wij eerder de boekhouding niet met de rekening
konden vergelijken. Met de inzage heeft de KasCo naast de transacties na de Halfjaarlijkse
ALV, ook de transacties van het eerste halfjaar kunnen controleren. Dit was allemaal correct.

Hoewel de realisatie wel overeenkomt met de huidige financiële staat van het ACD, wil de
KasCo nog op een aantal punten de aandacht vestigen:

- In het afgelopen jaar was een verliesbegroting ingestemd met een verlies van
€2400,-, maar dit is niet gerealiseerd. Er was enkel een verlies van €1482,40. Dit
verlies is mede laag door het omboeken van de onbekende ABC posten van vorige
jaren, waardoor er een onverwachte inkomstenpost was van  €835,89. Daarnaast
vielen ook de transactiekosten laag uit. Aan de andere kant heeft het bestuur in het
afgelopen jaar wel al uitgaven gedaan voor de VU-inboedel van €682,46, maar de
bijdrage van de VU wordt pas aangevraagd zodra alles voor de inboedel is
aangeschaft. Ondanks deze uitzonderingen vindt de KasCo wel dat er meer
uitgegeven had mogen worden, vooral betreffende de representatie van de
vereniging. Voor het volgende jaar adviseert de KasCo om op te letten dat dit budget
goed wordt besteed en dat daarmee de ingestemde begroting wordt gevolgd. De
KasCo is wel tevreden over hoe commissies met hun budget zijn omgegaan, wat
vorig jaar nog een punt van aandacht was vanuit de KasCo-brief. Veel commissies



hebben het meeste of volledige budget opgemaakt, waardoor er meerdere zaken en
activiteiten georganiseerd zijn.

- Met het omboeken van de onbekende ABC posten van vorige jaren en het
samenvoegen van de boekhoudingen, hoopt de KasCo dat zulke correcties verleden
tijd zijn en verwacht dat dit in de toekomst ook niet meer nodig zal zijn. In de laatste
alinea zal er nog kort worden ingegaan over de verdere visie van de KasCo op het
samenvoegen van de rekeningen.

Activiteiten-en Bar Commissie

In zijn tweede jaar als penningmeester van de ABC was Sverre inmiddels erg ervaren. Dit
heeft de KasCo ook gemerkt in de samenwerking. Er waren weinig problemen bij de
controles, en de weinige die er waren werden snel en adequaat opgelost. Daarnaast heeft
Sverre de structurele fout in de boekhouding opgelost welke al door de KasCo werd
benoemd in onze brief aan de Halfjaarlijkse ALV. De KasCo staat achter de
waarheidsgetrouwheid van de realisatie. Er zijn wel nog enkele punten van aandacht:

- Evenals als de realisatie van het ACD, was er bij de ABC een verliesbegroting
ingestemd, in het geval van de ABC een verlies van €1100,-. Met een verlies van
€223,04 is dit niet gerealiseerd. Het verschil is vooral terug te leiden naar weinig
uitgaven op de posten Activiteiten en Feest. De KasCo adviseert hier ook aan de
commissies om hun begrote bedrag te gebruiken en aan de penningmeester om nog
duidelijker aan te geven hoeveel de commissies nog te besteden hebben.

- Het is het eerste jaar met het nieuwe inkoopsysteem van fusten voor bij de borrels.
Dit bracht onzekerheid over de volumekorting met zich mee, waardoor deze lastig te
begroten was. Met de kennis van nu verwacht de KasCo een betere inschatting op
de kostprijs van de fusten. Voor de huidige realisatie is dit geen punt van zorg.

- De KasCo was tevreden met Sverre’s ontdekking van de structurele fout in de
boekhouding en gaat er vanuit dat er met deze wijziging in de toekomst geen
correcties meer hoeven te worden gedaan. Op een volgende realisatie hoopt de
KasCo geen grote onvoorziene correcties als Correctie pofsysteem en Voorraad
meer te zien.

In het aankomend jaar worden de boekhoudingen van beide onderdelen van het ACD
samengevoegd en Tim en Sverre zijn hard bezig geweest met de voorbereiding hiervoor. De
KasCo staat achter de juistheid van de eindbalansen van zowel het ACD als de ABC en
daarmee ook met de beginbalans van de samengevoegde boekhouding. De KasCo wil Tim
en Sverre bedanken voor hun harde inzet hiervoor en hoopt dat met deze samenvoeging de
boekhouding nog overzichtelijker zal worden.

Om te concluderen is de KasCo tevreden over de gepresenteerde realisaties en de
waarheidsgetrouwheid van beide. Wij bedanken de penningmeesters Arthur, Tim en Sverre
voor hun inzet en samenwerking het afgelopen studiejaar en wensen de nieuwe
penningmeester Sverre veel succes in het aankomend studiejaar.

Op de ALV kunnen er nog vragen gesteld worden aan de KasCo. Mocht u uitgebreide
vragen hebben dan kunt u voor de ALV contact opnemen met de KasCo of het bestuur.
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