
Geacht Congres, 

De Kasco hee1 voor dit congres weer de financiële stukken bekeken en doorgesproken. Over de 
conclusies die wij trokken leest u in deze brief. 

Jaarrekening 2021 

Het opstellen van de jaarrekening werd dit jaar gehinderd door een gebrekkig funcConeren van het 
accountantskantoor wat ons helpt. Eerst met bijzonder slecht reageren, waardoor de penningmeester 
niet verder kon met het opstellen van de jaarrekening. Daarna ontdekten wij een fout in de vroegere 
boekhouding die door een accountantskantoor er simpel uit zou moeten worden gehaald. Dat is de 
reden dat ons bankrekeningsaldo in het echt niet overeenkomt met die in de boekhouding. Dit is al 
voor 2021 er in geslopen, maar kunnen we pas bij de jaarrekening van 2022 rechtzeIen omdat het 
boekjaar 2021 al afgesloten is. 

De Jaarrekening van dit jaar klopt inhoudelijk. Wij hebben veel contact gehad met de 
penningmeester verdeeld over dit hele jaar, en hij hee1 ons de afwijkingen van de begroCng kunnen 
verklaren. Wij denken dat er kundig en eerlijk is gehandeld bij het opstellen van deze jaarrekening, in 
ieder geval bij de penningmeester. De accountant zijn wij niet over te spreken, maar dat is de 
penningmeester niet aan te rekenen. 

Begro/ng 2023 

De begroCng voor 2023 brengt geen grote verrassingen met zich mee. De verhoogde bestuurskosten 
zijn logisch te verklaren, net als dat veel andere posten dit jaar wel gaan geld gaan kosten, omdat ze 
simpelweg hopelijk wel door kunnen gaan dit jaar. Wij willen wel de penningmeester mee geven om 
gedurende het jaar goed aIent te blijven op welk geld er vrij komt als er een acCviteit om wat voor 
reden dan ook niet doorgaat, zodat er vroegCjdig een plan kan worden gemaakt voor een 
alternaCeve besteding.  

Algemeen 

Wij hebben al eerder aangegeven dat de format van de financiële stukken deze niet heel toegankelijk 
maken. De Penningmeester hee1 aangegeven dat te herkennen en er werk van te willen maken, 
maar is daar nog niet aan toe gekomen. Dit mag van ons een hoge prioriteit krijgen, omdat 
inzichtelijkheid van de financiën zeer belangrijk is voor transparanCe voor en betrokkenheid van de 
leden. Financiën lijken vaak saai, maar met geld laat je zien hoe belangrijk je bepaalde beleidskeuzes 
vind. Het is niet voor niets dat het ministerie van financiën alCjd als eerste ministerie wordt gekozen.  

Func/oneren Penningmeester 

De Penningmeester hee1 in zijn eerste jaar veel geleerd, en al vanaf het begin een uitstekende inzet 
getoond. Wij denken wel dat de Penningmeester een minder beschermende houding mag proberen 
aan te nemen over het geld van PINK. Als iemand een goed idee hee1 wat de vereniging op wat voor 
manier dan ook sterker, leuker of beter maakt, dan hoeven de eisen wat ons betre1 niet zo streng te 
zijn. Misschien is hiervoor een herziening van het declaraCebeleid nodig, maar dat lijkt ons dan de 
moeite waard. DesalnieIemin zijn wij zeer te spreken over het funcConeren van de Penningmeester. 

Reflec/e op func/oneren Kascommissie 

De Kascommissie bestaat op dit moment uit Sanne Watson en Laurens Kok. Wij hebben met een 
onaUankelijke blik naar de financiën en het financiële handelen gekeken, en naar het best van ons 
kunnen hier kriCsch naar gekeken. De Kascommissie is bij onze vereniging wel aUankelijk van een 
goed funcConerende accountant, want als deze geen grondige controle van de boekhouding doet valt 
dit in de schoot van de Kasco. PINK kan er als jongerenorganisaCe niet van uit gaan dat de kennis en 



Cjd voor een grondige controle bij een toekomsCge kasco beschikbaar is, en zou zich dus ook niet 
daarop moeten inrichten. Tevens denken wij dat het nuWg is als de kasco groter kan zijn dan twee 
personen, zodat er meer mogelijkheid is tot overdracht van kennis tussen verschillende kasco’s 

Met gulle groet, 

De Kascommissie, 

Sanne Watson en Laurens Kok 

NB: Wij hebben een mail gekregen met de vraag om ons oordeel betreffende de situaCe van het 
ontzeIe lid. Hoewel de iniCële onenigheid vanuit een afgekeurde declaraCe kwam, is deze situaCe 
zodanig geëscaleerd dat wij deze niet meer als een financiële aangelegenheid zien. Wij zullen ons 
daarom hierover als kascommissie niet uitspreken. 

TLDR: 

Jaarrekening: laat, maar dat kwam door de accountant. Inhoudelijk kloppend, slechts een kleine 
technischheid die volgend jaar moet worden opgelost 

Begro/ng: Geen verrassingen. 

Algemeen: De financiën dienen inzichtelijker te worden gemaakt voor het gemiddelde lid, zodat het 
transparanter en interessanter wordt. 

Func/oneren penningmeester: Mag minder bang zijn om geld uit te geven, maar hee1 goed 
gefuncConeerd. 

Reflec/e op func/oneren kascomissie:  Wij denken dat we goed hebben gefuncConeerd, maar we 
willen wel opmerken dat we aUankelijk zijn van een goed funcConerende accountant, en dat het 
nuWg zou zijn als we de kasco groter zouden kunnen maken, voor meer overdracht van kennis. 

NB: Deze moet je gewoon even in zijn volledigheid lezen.


