Aan de Algemene vergadering van de oudervereniging van het Koning Willem II college
VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Bij besluit van de Algemene vergadering van de oudervereniging van het Koning Willem II
college van 4 november 2014 zijn wij, Annemarie van Oss en Sjef Beekman, benoemd in de
commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek*, meestal
genoemd kascommissie.
We hebben het financieel verslag van de penningmeester van de ouderraad over het
verenigingsjaar 2014-2015 onderzocht.
Onze bevindingen zijn:
1.
De financiële administratie wordt naar eer en geweten, met een grote inzet van de
penningmeester, de heer Kees Maas, gevoerd. Volgens zijn mededeling is deze
functie tot 11 juni 2015 vervuld door Eddy Sweegers.
2.
Wij hebben de onderliggende stukken bij het verslag 2014-2015 ingezien.
3.
Het verslag is een voldoend nauwkeurige weergave van de financiële mutaties in
het boekjaar.
4.
Wij hebben geconstateerd dat de banksaldi volgens internetbankieren met de in
het verslag verantwoorde banksaldi in overstemming zijn
5.
In het verslagjaar zijn er diverse uitgaven c.q. toezeggingen geweest die niet
begroot waren. Daardoor is er – voor het tweede jaar op rij – een fors negatief
resultaat gerealiseerd en zullen de liquide middelen fors afnemen. Het bestuur
dient zich derhalve te realiseren dat dergelijke overschrijdingen niet mogelijk
blijven in de toekomst.
We zijn van mening dat de stukken een getrouw beeld geven van het financiële handelen
van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging.
We adviseren derhalve de Algemene vergadering om het bestuur te dechargeren, onder
dankzegging voor het gevoerde beleid in het boekjaar 2014-2015.
Getekend te Tilburg op 3 november 2015,

A.M. van Oss

J.A.M.M. Beekman

*Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de
algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in
artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee
leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld
in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

