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De wet, de statuten van vv Loenermark en de algemene ledenvergadering vragen van de 
kascommissie om elk jaar de opgestelde jaarrekening te controleren. Dat is geen kwestie van 
wantrouwen, dat is een kwestie van het zodanig organiseren van de financiën dat alle leden er 
écht op kunnen vertrouwen dat de gepresenteerde cijfers kloppen. Geen blind vertrouwen dus, 
maar gefundeerd vertrouwen. 
 
Maar hoe voert u een goede kascontrole uit? En wat is het verschil tussen factuurcontrole en 
kostencontrole? 
Om de kascommissieleden te helpen hebben we een aantal tips op een rijtje gezet. Voor ons 
als bestuur en naar de leden van vv Loenermark toe, is het belangrijk dat de controle goed 
gebeurd. Onderstaande is een handreiking om tot een goed resultaat te komen.  
 
Factuurcontrole of kostencontrole? 
De kascommissie controleert de kosten die in de resultatenrekening (ook wel 
exploitatierekening) staan. Eén van de controlepunten is of er wel voor elke betaling een 
betalingsbewijs aanwezig is. Het startpunt voor deze kascontrole moet dus niet de facturen-
ordner zijn (met andere ‘betalingsbewijzen’ zoals bonnetjes) maar een kostenspecificatie. 
 
Omgekeerde werkwijze 
Als er een factuur ontbreekt komt u daar niet achter door te kijken of deze ook is geboekt. Dat 
merkt u pas door in de administratie na te gaan of er tegenover elke boeking een factuur 
aanwezig is.  
 
Factuurcontrole 
Een belangrijk punt van de kascontrole is dat een factuur geen bewijs van betaling is. Er zijn 
namelijk ook facturen die niet betaald worden. Bijvoorbeeld omdat de geleverde goederen aan 
de leverancier teruggestuurd zijn. Of omdat sprake is van een onjuiste factuur die ingediend is 
om de kascommissie te misleiden. 
 
Is de factuur ook echt betaald? 
De kascommissie moet niet alleen nagaan of er voor elke kostenboeking een factuur is. De 
commissie moet ook checken of een factuur ook daadwerkelijk betaald is. Dat kan door de 
dagafschriften van de bankrekening te raadplegen. 
Controleer óf er betaald is maar ook of het bedrag, rekeningnummer en leveranciersnaam op 
het dagafschrift overeenkomen met het bedrag, rekeningnummer en de naam van de 
leverancier die op de factuur staan. 
 
Onjuiste factuur 
Als er sprake is van een onjuiste factuur, dan verschillen doorgaans de rekeningnummers en 
de namen. Als iemand een onjuiste factuur heeft ingediend, zal op het dagafschrift zijn of haar 



naam als de begunstigde staan. Een consequent uitgevoerde naam-nummercontrole is dus 
belangrijk. 
 
Decharge 
Decharge is wellicht het beste te omschrijven als een goedkeuring van de 
bestuursverantwoording (het jaarverslag en de jaarrekening) en van het gevoerde beleid en 
bestuur. Het is altijd de ledenvergadering die decharge geeft aan het bestuur. De decharge 
wordt dus niet alleen aan de penningmeester gegeven en ook niet door de kascommissie. 
Het is mogelijk dat de verantwoording (jaarrekening en jaarverslag) een correct beeld geeft 
van het gevoerde bestuur en daarom wordt goedgekeurd, terwijl de ledenvergadering het niet 
eens is met het gevoerde bestuur. In dat geval zal geen decharge worden verleend. 
 
Kascommissie 
De kascommissie geeft geen advies voor decharge maar controleert en doet verslag van alleen 
de jaarrekening en financiële stukken. De Kascommissie doet geen uitspraken of advies 
betreffende het gevoerde financieel beleid. Gebruikelijk is de mededeling van de kascommissie 
aan de ALV "De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering het bestuur decharge 
te verlenen". Een praktische en correcte oplossing voor de ALV en het bijbehorende verslag is 
vervolgens de tekst: "Als de ledenvergadering ook instemt met het gevoerde beleid, kan 
decharge aan het bestuur worden verleend". 
 
 
Wij vertrouwen er op dat bovenstaande bijdraagt tot een goede controle van het gevoerde 
financieel beleid en zal leiden tot een gefundeerd advies aan de ALV. 
 
Als bestuur is het onze verantwoordelijkheid dat de leden van de kascommissie dit document 
overhandigd krijgen. 
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