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Geacht Congres, 

 

Via deze brief informeren wij u graag over de bevindingen van de Kascommissie (Kasco) het 

afgelopen halfjaar. Wij hebben geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen in de 

brief, maar daardoor is hij wel wat lang geworden. Voor degenen die dat prettig vinden, staat 

onderaan ook een tldr (too long didn't read). 

 

Algemene introductie over werkzaamheden Kasco  

Afgelopen half jaar zijn wij, Sanne Watson en Laurens Kok, actief geweest als interim-

Kasco. Dit, omdat er op het congres slechts 1 kandidaat was (Laurens) en het HR bepaalt 

dat er altijd twee Kasco-leden moeten zijn. Hierdoor kon er geen officiële Kasco worden 

geïnstalleerd. Het landelijke bestuur (LB) heeft na dit congres aan Laurens gevraagd om een 

mede-Kascolid te zoeken, aangezien hij wel genoeg stemmen had om in de Kasco te komen 

mocht er een medekandidaat zijn geweest. Het LB heeft vervolgens op zijn voorstel hemzelf 

en Sanne geïnstalleerd als interim-Kasco.  

 

Wij hebben ons afgelopen half jaar beziggehouden met het bespreken en controleren van de 

financiën, de financiële werkwijzen en de financiële activiteiten van PINK!. Hierbij hebben wij 

onder andere de boekhouding steekproefsgewijs gecontroleerd, gesproken met de 

Penningmeester over de jaarstukken en de algehele financiële staat van PINK!. Ook hebben 

wij samen met de Penningmeester nagedacht over hoe we de financiële gang van zaken 

binnen PINK! toegankelijker en inzichtelijker kunnen maken.  

  

Reflectie op ontbreken jaarstukken 

Allereerst lijkt het ons goed om in te gaan op het ontbreken van de benodigde stukken voor 

het congres. Zoals het congres heeft gemerkt, zijn de financiële jaarstukken nog niet 

vrijgegeven en (op moment van schrijven) nog niet gecontroleerd door de accountant. De 

reden hiertoe is tweevoudig: de accountant was zeer slecht bereikbaar en de Partij voor de 

Dieren was vergeten/heeft verzaakt om een creditfactuur, die normaal gesproken in maart 

wordt verzonden, op te sturen.  

De Penningmeester kon daardoor niet verder met zijn voorbereidingen. De Penningmeester 

heeft ons gedurende dit hele proces goed op de hoogte gehouden van de communicatie met 

de accountant en de verantwoordelijke bij de PvdD en de Kasco denkt dat de vertraging echt 

buiten zijn macht was. Daarom hebben wij de week voor het congres de Penningmeester 

geadviseerd om de financiële jaarstukken niet te behandelen op dit congres en het uit te 

stellen naar een volgende. Dit, zodat de Penningmeester de gelegenheid krijgt om ze 

aandachtig op te stellen, de Kasco de gelegenheid krijgt om het degelijk te controleren en de 

leden de gelegenheid krijgen om het degelijk voor te bereiden. 

 

Algemene reflectie financiële status PINK!  

Over het algemeen is de Kasco positief over de financiële status van PINK!. Hoewel we door 

het ontbreken van de jaarrekening nog geen definitieve uitspraken kunnen doen over hoe 

het afgelopen jaar is verlopen, zijn wij in onze voorbereidingen geen dingen tegengekomen 

die ons zorgen baren. Wel zijn we een aantal opvallendheden tegengekomen: 

- De kosten voor de AV’s in 2021 zijn extreem uit de hand gelopen, waardoor op dit 

punt de begroting flink wordt overschreden. Echter is dit bedrag wel opgenomen in 

de begroting van 2022, terwijl het LB en congresorganisatie hebben aangegeven niet 

nogmaals dit bedrag te gaan uitgeven. Dat betekent dat er flink geld overblijft op de 
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begroting, en wij adviseren het LB om een plan te maken wat ze gaan doen met dit 

geld. 

- Er is (per ongeluk) voor een LB-lid een declaratie dubbel uitbetaald. Toen hierop 

werd gewezen, is dit binnen een dag rechtgezet. Wij geloven dat dit een oprecht 

ongeluk is en geen kwade bedoelingen betrof.  

- De boekhouding is zeer uitgebreid, en daardoor ook vrij complex en slecht 

inzichtelijk. Wij hebben daarom geadviseerd om te kijken of de boekhouding 

versimpeld kan worden, omdat voor de subsidie dit niveau van detail ook niet nodig 

is, en het het boekhouden en controleren hiervan moeilijker wordt. 

- Er zijn een aantal flinke afwijkingen geweest in daadwerkelijke tegenover begrote 

uitgaven. Om dit meer aan de voorkant af te vangen raden we aan om voor 

activiteiten vooraf begrotingen te maken en deze door de Penningmeester te laten 

goedkeuren. Zo is er ook gelijk een preventief vangnet voor uitgaven die niet de 

bedoeling zijn en is het anderzijds ook duidelijker of het budget wel volledig wordt 

besteed. Daarnaast is er het vorige congres ook een motie aangenomen dat de 

Kasco om een advies wordt gevraagd bij grote onverwachte uitgaven, wat hier ook al 

aan bijdraagt. 

 

Functioneren van de Penningmeester  

Afgelopen half jaar hebben wij als Kasco een erg prettige samenwerking gehad met Guus 

als Penningmeester. Guus heeft ons inzicht verschaft in alle opgevraagde stukken. Guus 

staat open voor feedback en ideeën van de Kasco om de financiën van PINK! verder te 

verbeteren. Guus komt op ons over als een secure Penningmeester. Daarnaast is hij erg 

open in zijn communicatie en heeft hij ons goed op de hoogte gehouden van financiële 

zaken binnen PINK!. Wij hebben vertrouwen dat Guus integer heeft gehandeld afgelopen 

halfjaar. 

 

Motie 8: Gebrekkige uitvoering taken Penningmeester  

De Kasco heeft gesproken over de ‘Motie 8: gebrekkige uitvoering taken Penningmeester’. 

Wij betreuren dat de indiener geen contact heeft gezocht met de Kasco alvorens over te 

gaan tot een motie, hoewel hem natuurlijk vrij staat geen contact op te nemen. Wij hadden 

graag als onafhankelijke tussenpartij geholpen met dit conflict oplossen, en hopen dat leden 

ons daar ook voor weten te vinden in de toekomst.  

 

Hierdoor hebben wij vooral de kant van de Penningmeester in dit verhaal kunnen aanhoren, 

waarbij hij toelichting heeft gegeven op zijn kant van het verhaal. Hierbij komt een 

meedenkende en zorgvuldige houding van de Penningmeester (en het LB) naar voren.  

Wel is het belangrijk om te beseffen dat het niet uitbetalen van een declaratie een bijzonder 

zware maatregel is, omdat het de persoonlijke financiën van een lid raakt. Hierdoor kan het 

ook als extra frustrerend en demotiverend worden ervaren als je moet wachten op je geld. 

  

De motie insinueert in haar constateringen en overwegingen opzettelijk slechte bedoelingen 

vanuit het LB en/of de Penningmeester, dat kan de Kasco niet herkennen. Wel denkt de 

Kasco dat het niet uitbetalen van een declaratie misschien te licht is opgevat door de 

Penningmeester. 

De Kasco heeft voor het congres niet voldoende tijd gehad om de exacte details van de 

betreffende declaraties te bekijken. Daarom kunnen wij hier geen inhoudelijke uitspraak over 

doen. 
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Adviezen van de Kasco n.a.v. deze motie:  

● We adviseren om voortaan voor activiteiten een begrotingen te maken (door elk 

orgaan van PINK!) en deze voorafgaand aan de activiteit door de 

Penningmeester goed te laten keuren.   

● Bij afkeuren van een declaratie door de Penningmeester adviseren wij de 

Penningmeester dit niet alleen schriftelijk, maar ook zo snel mogelijk telefonisch 

te communiceren met de afdeling/het betreffende orgaan of lid.  

● Als Penningmeester en leden/afdeling er niet uit komen, kan de Kasco 

geraadpleegd worden als onafhankelijke tussenpartij.  

  

Motie 9: Motie van Treurnis inzake functioneren Penningmeester 

Wij herkennen de houding die hier van de Penningmeester geschetst wordt niet. Als er 

inderdaad persoonsgegevens op straat liggen en hier niets mee wordt gedaan, is dit het 

gehele LB aan te rekenen en dient dit zo snel mogelijk opgelost te worden. Wij hebben 

echter in deze korte tijd niet kunnen verifiëren of dit inderdaad het geval was.  

 

TLDR 

Algemene introductie over werkzaamheden Kasco  

Sanne Watson en Laurens Kok zijn afgelopen half jaar bezig geweest als interim-Kasco. 

  

Reflectie op ontbreken jaarstukken 

De stukken zijn nog niet beschikbaar omdat er vertraging was vanuit de accountant en de 

Partij voor de Dieren. Wij denken dat de Penningmeester hier niets aan kon doen. 

 

Algemene reflectie financiële status PINK!  

Over het algemeen zijn we positief over de financiële status van PINK!. Er zijn wel wat 

opvallendheden, en hierover hebben we wat voorstellen gedaan aan de Penningmeester om 

dit in de toekomst te voorkomen. 

 

Functioneren van de Penningmeester  

Wij hebben vertrouwen dat Guus integer heeft gehandeld afgelopen jaar. 

  

Motie 8: Motie gebrekkige uitvoering taken Penningmeester  

Wij betreuren dat de indiener geen contact heeft gezocht met de Kasco. Wij hadden graag 

als onafhankelijke tussenpartij geholpen met dit conflict oplossen, en hopen dat leden ons 

daar ook voor weten te vinden in de toekomst.  

Wij herkennen de slechte intenties die in de motie geschetst worden niet, maar denken wel 

dat het niet uitbetalen van een declaratie misschien te licht is opgevat. De Kasco adviseert 

voortaan begrotingen voor activiteiten door de Penningmeester te laten goedkeuren en bij 

het niet uitbetalen van een declaratie direct contact op te nemen met betreffend persoon. 

 

Motie 9: Motie van Treurnis inzake functioneren Penningmeester 

Wij herkennen de houding die hier van de Penningmeester geschetst wordt niet. Als er 

inderdaad persoonsgegevens op straat liggen en er niets mee wordt gedaan is dit het 

gehele LB aan te rekenen en dient dit zo snel mogelijk opgelost te worden. Wij hebben 

echter in deze korte tijd niet kunnen verifiëren of dit inderdaad het geval was. 


