
Verslag kascommissie  

In het seizoen van 2019 heeft V.V. Achtmaal een tribune geplaatst. De tribune uitgavenpost was 

tevens ook de grootste voor de vereniging in het afgelopen seizoen. Wij hebben de uitgaven aan de 

tribune ook kunnen koppelen aan de dalende aanwezige liquiditeiten per 30 juni 2020. Verder zijn de 

aanwezige liquide middelen aangesloten met de aangeleverde banksaldo’s per balansdatum.    

Gelukkig hebben we bij V.V. Achtmaal een trouwe achterban als het gaat om sponsoring. Er zijn  

nauwelijks sponsoren afgehaakt ondanks dat velen te kampen hebben met Corona. We hebben zelfs 

een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen binnen onze vereniging. Per saldo is er een 

stijging in de sponsorontvangsten geboekt ten opzichte van seizoen 2018-2019 

De Corona heeft er wel voor gezorgd dat er een daling is in de kantine omzet. In totaal is de kantine 

omzet uitgekomen op een lager bedrag. In het vorige seizoen kwam de omzet uit op een bedrag dat 

1,5 zo hoog was. De gerealiseerde marge was wel beter ten opzichte van vorig seizoen waardoor we 

als vereniging per saldo een positief kantine resultaat hebben weten te realiseren. Verder hebben we 

als vereniging gebruik gemaakt van de TOGS maatregel waarbij een tegemoetkoming is ontvangen. 

De TOGS was nodig om de maandelijkse vaste lasten die doorliepen te drukken en om niet teveel in 

te teren op de aanwezige reserves.  

Als we gaan kijken naar het resultaat van de vereniging zien wij dat de vereniging een positief 

resultaat heeft over seizoen 2019 – 2020. Dit is veroorzaakt door het ontvangen van de TOGS, de 

betere marge in de kantine en een stijging in de sponsoring.  

Wij van de kascommissie hebben inzage gekregen in de administratieve bescheiden van V.V. 

Achtmaal. Alle onderbouwende stukken van de jaarafsluiting zijn aangeleverd en de door ons 

gestelde vragen zijn met onderbouwing door de penningmeester beantwoord. We zien dat het 

aantal transacties binnen de vereniging toeneemt en constateren ook dat de vereniging daarop actie 

onderneemt. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het automatiseren van contributies en 

facturatiestromen. De vereniging is in control en heeft grip op de financiële administratie. Kortom  

deze jaarcijfers geven een helder beeld van het afgelopen seizoen 2019 - 2020.  

Met vriendelijke groet,  

 

De Kascommissie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aan mij is gevraagd een kascontrole te doen. Ik heb deze kascontrole uitgevoerd op basis van: 

- Administratie V.V. Achtmaal 

- Grootboek kaarten 

- Kolommenbalans Sterk Accountants 

- Activastaat 

- Banksaldi 

- Gesprekken met de penningmeester 

- Gesprekken met de Accountant 

 

Ook de door mij gestelde vragen zijn met onderbouwing door de penningmeester naar voldoening 

beantwoord. Op basis van de ontvangen stukken en de gesprekken sluit ik mij ook aan bij de 

conclusie van de kascommissie dat onderbouwende stukken van de jaarafsluiting aanwezig zijn, de 

gerapporteerde gelden aanwezig zijn en dat de vereniging in control is en grip heeft op de financiële 

administratie.  

Yorick Cramer 

  

 


