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Geacht congres,  

Via deze brief wil ik jullie informeren over het ontbreken van de jaarrekening en de 
redenen hiervoor. Ook zal ik beschrijven wat ik dit congres wel zal gaan presenteren.  

Waarom geen jaarrekening? 
Hoewel het de bedoeling was om de jaarrekening dit voorjaarscongres 2022 te 
presenteren en in stemming te brengen is dit om twee redenen nog niet gelukt.  

 De eerste rede is dat na het initiele contact met de accountant, waarin de eerste 
stappen waren gemaakt om de jaarrekening op te stellen, de bereikbaarheid van de 
accountant betreurenswaardig slecht verliep. Veelvuldig is contact gezocht met de 
accountant waarop geen reactie kwam. De penningmeester heeft gebeld met de 
accountant waarop altijd de voicemail en niet de accountant zelf antwoord gaf.  
 De eerste reactie kwam na het contacteren van een collega van de accountant 
waarna de accountant de penningmeester heeft gebeld. In dit gesprek is toegezegd dat 
de accountant “deze week”, nog een reactie kwam met daarin wat moest gebeuren om 
de jaarrekening af te ronden. Na anderhalve week niets gehoord te hebben heeft de 
penningmeester veelvuldig gebeld, gemaild en WhatsApp berichten gestuurd. Na twee 
weken kwam hier een reactie op. Dit was twee weken voor de aanvang van het congres. 
Op vrijdag 22 april kwam de eerste mail vanuit de accountant waarin de jaarrekening 
besproken werd, hierin stonden een aantal vragen die binnen 24 uur beantwoord zijn 
door de penningmeester, waarna de accountant de maandag daarop reageerde dat hij 
hiermee aan de slag ging. Tot op heden is nog geen vervolg mail ontvangen door de 
penningmeester. Wel is actief contact gezocht.  
 De tweede rede is het veel te laat ontvangen van de creditfactuur van de Partij 
voor de Dieren. In deze factuur staat hoeveel wij van de Partij voor de Dieren ontvangen 
voor de leden die via combinatie lidmaatschap lid worden van PINK! aangezien 
contributie naast subsidie onze hoofdinkomsten zijn is het niet mogelijk een 
jaarrekening op te stellen zonder dat deze factuur ontvangen en verwerkt is door ons. 
Deze factuur wordt normaliter eind maart verstuurd door de partij, maar dit jaar heeft 
de penningmeester hierom moeten vragen bij de Partij voor de Dieren, waarna deze 
snel heeft geschakeld om deze nog voor het congres op te kunnen sturen. 



 Gedurende dit hele proces is de kascommissie op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen om zo ervoor te zorgen dat advies op de situatie gegeven kon worden 
en zodat de verwachtingen bijgesteld konden worden. Samen met de kascommissie is 
tot het besluit gekomen om dit congres de jaarrekening niet in stemming te brengen. 
Dit, zodat de Penningmeester de gelegenheid krijgt om ze aandachtig op te stellen, de 
kascommissie de gelegenheid krijgt om het degelijk te controleren en de leden de 
gelegenheid krijgen om het degelijk voor te bereiden. 

Wat wordt wel gepresenteerd op het congres? 
 De penningmeester is voornemens de grote afwijkingen van de begroting toe te 
lichten en deze te presenteren op het congres zodat deze duidelijk zijn bij de leden en 
dat hierover vragen gesteld kunnen worden. Dit zal op twee manieren gepresenteerd 
worden.  
 De penningmeester zal een document toevoegen aan de congresstukken met 
daarin de grote afwijkingen van de begroting en hierbij toelichting geven. De tweede 
manier van presenteren zal op het congres zijn, hier zal de penningmeester de 
afwijkingen laten zien en mondeling toelichting geven.  
 Op deze manier hoopt de penningmeester dat het bespreken van de uitgaven 
en inkomsten van 2021 toegankelijk is en zodat meer leden vragen kunnen stellen om 
het voor henzelf duidelijk te krijgen. 

Wat zijn de implicaties? 
Het gevolg van het bovenstaande is dat de jaarrekening niet tijdens het 
voorjaarscongres in stemming kan worden gebracht. Ook hebben de kascommissie en 
de leden niet genoeg tijd om de jaarrekening te controleren mocht deze wonderlijk 
genoeg toch voor aanvang van het congres klaar zijn. 
 De jaarrekening van 2022 zal hierdoor na het voorjaarscongres worden 
gecontroleerd door de kascommissie en zal daarna opgestuurd worden naar het 
ministerie en pas hierna in stemming worden gebracht op het najaarscongres van 2022. 

In hoop verkerende dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht 
een immer diervriendelijke groet, 

Guus H. Beckett 
Penningmeester PINK! 
Amersfoort 


