
 

 

Aan: het bestuur van SDZ 
 

Datum: 1 mei 2022 
 
Betreft: Kascontrole financiële administratie boekjaar 2020/2021 
 
Geacht bestuur,  
 
De kascommissie, voor deze gelegenheid bestaande uit Cees-Jan Buijs en Maarten Diddens, heeft de 
“kascontrole” uitgevoerd over de jaarrekening van het boekjaar 2020/2021. 
 
De kascontrole heeft zich beperkt tot de volgende punten: 
 

• Vaststellen of alle bescheiden aanwezig waren om de kascontrole uit te kunnen voeren; 

• Bestudering van de jaarrekening 2020-2021 zoals d.d. 11 maart 2022 ontvangen van de accountant van 
Amsterdamse Voetbal Vereniging “Samenspel Doet Zegevieren” gevestigd te Amsterdam; 

• Deelwaarneming/bestudering van de aanwezige/verstrekte administratie/boekingsbescheiden 

• Een toelichtende mailwisseling met de penningmeester; 

• De kascontrole is uitgevoerd op de door bestuurder van SDZ ter beschikking gestelde stukken aan de 
kascommissie alsmede toegang tot het boekhoudsysteem Exact. 

• Een controle op het aanwezige banksaldo van de verenging per 30-06-2021. 
 

 
Constateringen van de kascommissie n.a.v. de controle: 

1. Dat SDZ in boekjaar 2020/2021 een negatief resultaat heeft gerealiseerd van € 37.827,- welke 
grotendeels te wijten is aan sterk afgenomen inkomsten als gevolg van Covid  

 

2. De afname van de contributie opbrengsten en de nog steeds navenant grootte post debiteuren ad € 
31.109,- blijft een punt van aandacht, maar deels begrijpelijk gezien de omstandigheden (Covid). We 
hebben vernomen dat het innen van de contributie voor het lopende seizoen (2021-2022) weer op orde is. 
 

3. De post “vrijwilligersvergoeding” ad € 132.193,- blijft één van de grootste posten van de vereniging. Een 
kader en structuur voor het toekennen van vrijwilligersvergoedingen alsmede voor het belonen, verlonen 
en uitbetalen van derden, niet zijnde vrijwilligersvergoedingen (waarin vastgelegd wordt wat de afspraken 
inhouden, voor welke duur, beloningsvorm, belastingverplichting etc.) is inmiddels voorhanden. En ook 
stellen we vast dat er een begin is gemaakt met verloning. Een goede ontwikkeling,  
 

4. Ook is er voor het seizoen 2020-2021 een begin gemaakt met een begroting dan wel budget voor 
specifieke uitgaven (bijv. 1e team, selecties). Verdere stappen kunnen hierin gemaakt worden om zo 
kosten en uitgaven nog inzichtelijker te maken en hier regelmatig over de rapporteren. De wens is er, nu 
nog de uitvoering.  

  

5. Dat de kosten voor uitbestede taken en werkzaamheden flink gestegen zijn de afgelopen jaren (bijv. zoals 
innen van contributies en m.n. de accountant). Dit is verantwoord als het voldoende rendement oplevert 
voor de vereniging en zorgt voor continuïteit en kwaliteit. Het verdient aanbeveling om te blijven kijken 
naar een juiste balans zodat de kosten niet de baten overstijgen. De kascommissie heeft de 
penningmeester hierover een tweetal suggesties gedaan om in overweging te nemen. 

 

6. Het is begrijpelijk dat de omzet van de kantine fors is gedaald.  Een deel van de voorraad is op een 
moment weggegooid i.v.m. de hygiëne (over datum). Maar ondanks dat is er niet een duidelijke verklaring 
te geven voor de grote verschillen in inkoop / verkoop verhouding , Reeds jaren is er ogenschijnlijk weinig 
peil te trekken op deze verschillen: het ene jaar is de ene inkoop hoger, het andere jaar de andere zonder 
duidelijke relatie met de omzet. 
 

7. De kosten spelmateriaal zijn geboekt als een opbrengst van rond de 9.000 euro. Dit is verklaard door een 
opgenomen kostenpost van 10.000 euro in het vorige seizoen. Per saldo bedragen de kosten 
spelmateriaal dit jaar derhalve € 1.000. 
 

8. Vanwege de juridische procedures die aangespannen zijn tegen de vereniging is er in het vorige seizoen 
een bedrag gereserveerd voor te verwachten kosten (ad € 40.000,-) Tot op heden is SDZ in het gelijk 
gesteld door de rechter. De kosten worden nog gedekt door de reservering. Er resteert nog een bedrag 
van ongeveer € 6.100.  

 



 

 

9. Dat er inmiddels een werkend systeem is ingevoerd waarbij alle uitgaven door meer dan één bestuurlid 
worden geaccordeerd 

 

10. Stellen we vast dat bij het aanstellen van personen een overeenkomst wordt opgesteld waarin taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd inclusief mogelijke vergoedingen en de 
verantwoording hiervan 

 
 

 
Aanbevelingen van de kascommissie n.a.v. jaarrekening 2020-2021 aan het bestuur van SDZ: 

1. Van de constateringen van de kascommissie kennis te nemen en deze indien nodig te bespreken met de 
leden van SDZ.  
 

2. De debiteuren bewaking een punt van aandacht blijft. De bewaking van de debiteuren zal nog verder 
aangescherpt moeten worden. We hopen inderdaad in de volgende jaarrekening te zien dat de post 
contributie geen noemenswaardige achterstanden kent. 

 
 
En nog uit vorige jaren: 
 

3. We hebben vernomen dat er thans geen activiteiten in de aan de vereniging SDZ gelieerde stichting 
worden ondernomen. We vragen om blijvende zorg te dragen voor transparantie over de activiteiten en de 
rol van deze structuur en in het bijzonder met de hiermee verband houdende geldstromen 
 

Verder: 
 

4. De leden van SDZ te adviseren de jaarrekening 2020-2021 vast te stellen zoals deze is opgesteld door de  
accountant. 

 

5. Wij stellen voor de het bestuur te dechargeren onder dankzegging voor de verrichte werkzaamheden 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De kascommissie, 
Cees-Jan Buijs 
Maarten Diddens 


