
 

Verslag kascommissie - controle financiële verslag BFC 2021 -2022 
Bussum, 3 oktober 2022 

Aanwezig:  Sander Bult (penningmeester BFC), Sebastiaan Baas (administrateur) 

 Pieter-Bas Mulder (via Teams), Severijn van der Veen, Coen Huson (leden 
kascommissie 2021-2022) 

Afwezig:  Monique Bridie (financiële administratie BFC) – afwezig met afmelding 
 

 

Ondergetekenden verklaren dat zij - als kascommissielid - kascontrole hebben uitgevoerd op de 
administratie en het financiële verslag 2021-2022 van BFC.  

Het bestuur van BFC heeft de boekhouding en de jaarverslaglegging uitbesteed aan De Coop & 
Haegen Adviseurs en Accountants, tijdens ons onderhoud vertegenwoordigd door Sebastiaan Baas, 
assistent accountant.  

De door de penningmeester aangeleverde stukken zijn door ons onderzocht en gecontroleerd en op 
21 september 2022 besproken. Wij hebben de penningmeester en Sebastiaan Baas een aantal vragen 
gesteld over de administratie en het financiële jaarverslag. De vragen zijn tot volle tevredenheid 
beantwoord.  

De kascommissie stelt vast dat de administratie en de jaarverslaglegging een goed verzorgde indruk 
maken. De administratie en verslaglegging is digitaal toegankelijk en bovendien transparant, 
inzichtelijk en geordend aangeboden. Dit stelde ons in staat om vast te stellen dat de facturen, 
declaraties en overige stukken aansluiten op de financiële mutaties, die hebben geleid tot het 
financiële verslag 2021-2022.  

Zonder limitatief te zijn noemen wij enkele onderwerpen waarover is gesproken: 

- Verbetering in tijdigheid van jaarafsluitingsproces en beschikbaarheid rapportages; 
- Verwerking van inkoopfacturen en betalingsproces; 
- Leesbaarheid van de jaarverslaglegging in generieke zin; 
- Afgrenzing van kosten en overlopende posten per 30 juni 2022. 

De kascommissie is op basis van bovenstaande van mening dat de informatie in het financieel verslag 
2021-2022 toereikend en correct is.  

Wij stellen aan de BFC leden voor de penningmeester c.q. het bestuur als geheel decharge te 
verlenen over het jaar 2021-2022. 

Wij willen alle betrokkenen en de penningmeester Sander in het bijzonder bedanken voor de 
inspanningen die gepleegd zijn en voor de goede administratie en verslaglegging die zijn 
gerealiseerd.  

De kascommissie, 

Pieter-Bas Mulder                   Severijn van der Veen                Coen Huson 


