
Geachte ALV,

Met deze brief willen we de ALV op de hoogte stellen van onze visie op de financiële cijfers
van het afgelopen half jaar.

In het afgelopen half jaar hebben wij twee kascontroles gedaan, aangevuld met een controle
van de halfjaarlijkse realisatie. De KasCo staat achter de waarheidsgetrouwheid van de
realisatie.

Financieel staat dit jaar in het teken van de samengevoegde boekhouding. Dit is de eerste
realisatie waarin het effect van de samengevoegde rekening en boekhouding te zien is. Wij
vinden dit eenvoudiger en overzichtelijker. Behalve in de realisatie hebben wij als KasCo ook
het effect gemerkt in de boekhouding zelf. Hierin zien wij dus voornamelijk voordelen, zoals
beter overzicht van geldstromen en gemakkelijkere btw-aangiften. Wij zien echter dat de
overgave van de ABC-boekhouding naar de ACD-penningmeester enkele kinderziektes met
zich mee heeft gebracht.

Beginnende bij de voorraad van de ABC. De afgelopen jaren had de ABC-boekhouder meer
zicht op de voorraad, prijzen en prijsveranderingen, zoals toegelicht in Sverre’s brief
betreffende de halfjaarlijkse realisatie toelichting. Mede door de samenvoeging, een gebrek
aan communicatie en een heftige inflatie is er een flink voorraadverschil ontstaan, waardoor
de winstmarge is afgenomen en de voorraad in de boekhouding niet meer representatief is
voor de werkelijke voorraad. Bij het maken van de realisatie werd dit door de
penningmeester ontdekt en er zijn nu plannen om de communicatie te intensiveren en
betrokkenheid van de penningmeester bij de voorraad te vergroten. De KasCo adviseert
zowel de bestuurspenningmeester als de ABC-penningmeester als de ABC-voorzitter hierin
een verantwoordelijke rol te nemen.
Hoewel de bedragen van de voorraadcorrectie en verminderde winst aanzienlijk zijn, zijn er
geen grote negatieve gevolgen en hebben wij er vertrouwen in dat de samenwerking
resulteert in een kloppende boekhouding en prijzen.
Verder zat er, vanwege de samenvoeging van boekhouding, een foutje in de beginbalans.
Dit is later netjes gecorrigeerd.

Verder betreffende de ABC-voorraad adviseert de KasCo dat de bestellingen consistenter
gedaan worden. Momenteel komen er soms drie Albert Heijn-bestellingen per week binnen,
wat de boekhouding ingewikkelder maakt en voor de ABC zelf ook een extra last is,
aangezien iemand de bestelling in ontvangst moet nemen. Daarnaast zou dit de
bezorgkosten verminderen.

Verder deelt de KasCo mee dat zij vindt dat de ACD-voorraad geteld moet worden. Dit
collegejaar is dit nog niet gedaan. De gegeven reden dat er nog geen kast voor de voorraad
is vindt de KasCo onzin.

De KasCo wil benadrukken dat het voor een declaratie nodig is om een duidelijke bon in te
leveren. Daarnaast herinnert de KasCo de leden en de penningmeester er aan dat de
gereserveerde kosten voor de reparatie van de muur na 5 jaar verjaard zijn en terug kunnen
naar de betalers.



Allerlaatst meldt de KasCo dat het te zien is dat Sverre ervaring heeft met boekhouden, wat
juist in de overgangsjaren van de boekhouding van waarde is. De samenwerking en
communicatie verloopt fijn. Fouten worden redelijk snel gevonden en opgelost. De uitgaven
en inkomsten lijken over het algemeen op schema te liggen.
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