
 

 
 

Verslag Kascommissie Bewonersvereniging Heveadorp 
Controle 2020 

 

De kascommissie bestond in 2019 uit Harry Beuker en Wim Schoonderbeek. Omdat het niet 
helemaal duidelijk was hoe de kascommissie van 2020 is samengesteld heeft de 

penningmeester bij wijze van uitzondering Harry Beuker en Wim Schoonderbeek opnieuw 
gevraagd de boekhouding te controleren. Zij hebben daarin toegestemd en de controle van de 

boekhouding 2020 heeft plaats gevonden op de avond van 31 maart 2021. 

Harry Beuker was die avond fysiek aanwezig ten huize van de penningmeester en heeft alle 
relevante papieren stukken direct kunnen inzien. Wim Schoonderbeek was, vanwege de 

coronasituatie, aanwezig via een zoomverbinding met de penningmeester en Harry. 
 

De penningmeester had de controle goed voorbereid door verschillen stukken van tevoren toe 

te sturen en ook fysiek gereed te leggen. Ook de digitale boekhouding was tijdens het 
onderzoek ter beschikking. Naast de algemene boekhouding van de bewonersvereniging is ook 

de financiële verantwoording van de Activiteiten commissie en die van de Groenclub bekeken. 
 

De volgende stukken zijn specifiek besproken en beoordeeld.  
1.samenstellingsverklaring 2020 
2.staat van herkomst 2020 
3.balans 2020 
4.kasbankboek 2020 

5.activiteitencommissie 2020 
6.groenclub 2020 
7 jaaropgave INGbank 2020 

 

Conclusies en aanbevelingen 
De penningmeester heeft alle vragen van de controleurs naar genoegen kunnen 

beantwoorden. De algemene conclusie is dat de boekhouding gestructureerd en overzichtelijk 
in elkaar steekt en dat er geen omissies of fouten zijn gevonden. Een compliment voor de 

penningmeester is hier op zijn plaats. 

 
Een opmerking vanuit de vorige controle: Omdat de gemeente nog steeds niet bereid is om de 

kosten van de elektriciteitskast op het Heveaveld over te nemen, is met de penningmeester 

gebrainstormd over een betere exploitatie; bv te gebruiken voor het laden van elektrische 
auto’s. Het is niet terug te vinden of hier acties op zijn ondernomen, 

 
Een belangrijke constatering tijdens de controle is dat het aantal leden van de 

bewonersvereniging over de afgelopen jaren gestaag terugloopt. Daar waar vroeger nog meer 

dan 90% van de huishoudens lid was is dit in 2020 teruggelopen naar iets meer dan 50%. 
(172 van 326). Dit heeft consequenties voor de revenuen van de vereniging, zeker als er dan 

ook nog niet door ieder lid op tijd wordt betaald. Maar gelukkig stond dit de uitvoering van 
veel geplande activiteiten niet in de weg. Dat sommige zaken niet doorgingen had meer te 

maken met de coronasituatie. 

Minder leden betekent echter ook minder betrokkenheid van de bewoners. Daarom wordt het 
bestuur geadviseerd om actief leden te gaan werven. Benader de niet-leden persoonlijk en als 

zij dan nog geen lid willen worden vraag dan naar de reden. Wellicht kan daaraan tegemoet 

worden gekomen en kan het ledenbestand alsnog weer aanzienlijk worden verhoogd. Enkele 
suggesties zijn de organisatie van een dorpsfeest zodra dat weer kan (Heveadorp 105 jaar?!), 

het boek Heveadorp 100 jaar of de Heveavlag als welkomstgeschenk voor een nieuw lid, actief 
deelnemers werven voor specifieke acties. 

 

De bewonersvereniging heeft van de gemeente een bedrag van € 5.000 ontvangen voor 
activiteiten rond het afkoppelen van hemelwater. Dit is te danken aan de inzet van de 

Groenclub (Willem Hillen). De Groenclub zal ook de verdere invulling van de activiteiten voor 
haar rekening nemen. Een mooie en welgeslaagde actie ter ondersteuning van een duurzamer 

Heveadorp. 

Tot slot stelt de ad hoc kascommissie de vergadering voor om het bestuur van de vereniging 
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2019. 

 
Heveadorp, 31 maart 2021 

Harry Beuker en Wim Schoonderbeek 


