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Verslag kascommissie bewonersvereniging Heveadorp – controle 2019 
 

 
De kascommissie bestaat uit Martijn Oomkes en Harry Beuker. Omdat Martijn niet beschikbaar was 
heeft de penningmeester aan Wim Schoonderbeek (lid van de vorige kascommissie) gevraagd sa-
men met Harry Beuker de boeken te controleren. Beide hebben op 27 februari 2020 ten huize van 
de penningmeester de controle uitgevoerd. 
De penningmeester had de controle goed voorbereid door verschillen stukken gereed te leggen en 
de computer met de boekhouding ter beschikking te stellen. Naast de algemene boekhouding van 
de bewonersvereniging is ook de financiële verantwoording van de Activiteiten commissie en die 
van de Groenclub bekeken. 
 
Conclusies over de financiën van de Groenclub 
Geconstateerd dat de Groenclub in 2019 dit jaar een bijdrage van € 250 van de bew.ver. heeft ge-
had en € 200 van de gemeente. Het jaar 2019 is afgesloten met een positief saldo van € 162. Het 
saldo is met € 32 afgenomen. 
 
Conclusies over de financiën van de Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft in 2019 van de bewonersvereniging een bijdrage van € 614 ontvan-
gen voor nagekomen kosten uit 2018 (€ 365) en voor kosten in 2019 en sluit dat jaar af met een 
positief saldo van bij € 231. Het saldo is met € 61 afgenomen. 
 
Conclusies over de financiën van de Bewonersvereniging 
De kas en de bank van de bewonersvereniging is gecontroleerd aan de hand van de beschikbare 
rekeningen, de inkomsten en betalingen op de ING-rekeningen en de inhoud van de kas. De kas-
commissie heeft naar aanleiding van de controle de volgende opmerkingen. 
1. Al meerdere jaren was er een bedrag van € 32 in kas en worden er geen cash betalingen ge-

daan. Vorig jaar is voorgesteld wordt om het bedrag van de kas te storten op de betaalrekening 
bij de ING. Dit is in 2019 gedaan. Daarmee is er nu geen KAS meer. 

2. Alhoewel de rente op de spaarrekening miniem is stelde de kascommissie in het verslag over 
2018 voor om het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk te houden en sneller bedragen 
over te boeken naar de spaarrekening. Dit is in 2019 gedaan. 

3. Het bestuur heeft ook dit jaar geen kosten in rekening gebracht voor haar eigen bijeenkomsten. 
Hulde hiervoor.  

4. De Ledenvergaderingen hebben in 2018 € 164 gekost en in 2019 was dit € 154. Beide bedragen 
zijn in 2019 geheel voldaan. 

5. De rekening voor de elektriciteitskast op het Heveaveld is nog steeds een substantiële kosten-
post. Omdat de gemeente nog steeds niet bereid is om deze kosten over te nemen, is met de 
penningmeester gebrainstormd over een betere exploitatie; bv te gebruiken voor het laden van 
elektrische auto’s. 

6. Er worden nog een rekening verwacht voor activiteiten in 2019, zijnde de kerstgroet à € 265 
7. Het vermogen van de vereniging, inclusief de kassen van de groenclub en de activiteiten com-

missie, is ongeveer € 7.550. Voorgesteld wordt om een deel van dit bedrag te besteden aan bij-
zondere activiteiten zoals een extra uitstapje voor de kinderen of een BBQ gecombineerd met de 
finale van de Jeu de Boule competitie. 
 

De controle is afgesloten met de conclusie dat alles goed op orde is en de penningmeester zijn ta-
ken goed heeft uitgevoerd. Het saldo van de vereniging is met € 207 toegenomen. 
 
 
De kascommissie stelt de vergadering daarom voor om het bestuur van de vereniging decharge te 
verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2019. 
 
27 februari 2019 Heveadorp, Harry Beuker en Wim Schoonderbeek 
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