
Vereniging 't Heer en Feer 

Verklaring kascontrolecommissie 

Ondergetekenden: 

Arend Maris, Middenstreek, Schiermonnikoog 
Harry Alers, Noorderstreek 13, Schiermonnikoog 

Verklaren hierbij de financiële stukken en bescheiden, betrekking 
hebbende op de periode van 1-1-2021 tot en met 31-12-2021 van de 
vereniging 't Heer en Feer te Schiermonnikoog op 8 maart 2022 te 
hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. 

De kascontrolecommissie verzoekt de vergadering om de 
penningmeester te bedanken voor zijn werkzaamheden en het 
bestuur van de vereniging 't Heer en Feer décharge te verlenen. 

Schiermonnikoog, 9 maart 2022 
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Kascontrole 't Heer en Feer 

Verslag van de bevindingen: 

Op dinsdag 8 maart 2022 (Internationale vrouwendag) heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit 
Arend Maris en Harry Alers, in het bijzijn van penningmeester Frits Roelsma, de boekhouding en de 
kas gecontroleerd van de cultuurhistorische vereniging 't Heer en Feer. 

· We hebben tevens inzage gekregen in de boekhouding van de Stichting 't Heer en Feer, maar de 
competenties van de kascontrolecommissie zijn beperkt tot de kas van de vereniging. 

Algemene indruk 
De boekhouding is overzichtelijk en de opgestelde overzichten over 2021 zijn helder en inzichtelijk 
opgesteld. De facturen zijn opgeborgen bij de betreffende bankafschriften, hetgeen de controle van 
de boekhouding vereenvoudigd. 

De penningmeester heeft op geen enkel manier geprobeerd om ons als kascontrolecommissie te 
beïnvloeden. We hebben de koffie en het gebak niet hoeven af te wijzen. We hebben geen enkele 
verleiding hoeven te weerstaan. 

Allereerst hebben we gecontroleerd of de gemelde tegoeden in de boekhouding overeenkomen met 
de bankafschriften. Dat bleek zo te zijn. 

,· Alleen in de contanten-kas hebben we een verschil geconstateerd van€ 0,10. In kas zat blijkens de 
eindbalans van het vorig jaar€ 46,86. Nu is in kas slecht€ 46,76. Dat is een verschil van maar liefst€ 
0,10. De penningmeester kon dat verschil niet verklaren. Gelukkig hoeft de vereniging zich daarover 
geen grote zorgen te maken want het tegoed op de spaarrekening is in 2021 toegenomen met€ 0,10 
vanwege de rente op die rekening. 

We stellen voor om naar dit verschil in kas geen nader onderzoek in te stellen, en de penningmeester 
ook niet persoonlijk aansprakelijk te stellen voor dat bedrag. Wel willen we onder de aandacht 
brengen dat een kas met contant geld altijd kwetsbaar is en derhalve zoveel mogelijk moet worden 
voorkomen. 

We hebben ook gecontroleerd of er voldoende contributie is geïnd. Ook dat blijkt het geval. De bijna 
500 leden betalen samen ongeveer€ 11.000,- aan contributie. 

Een mogelijke verbetering zou nog zijn om een eenvoudig systeem aan te leggen om de voorraad 
(van te verkopen publicaties en kaarten) te beheren. Een dergelijk systeem kan inzicht geven in de 
waarde van de voorraad. 

De kascontrolecommissie heeft de penningmeester een compliment gegeven voor de duidelijke 
uitleg en voor de manier waarop hij de financiële administratie van de vereniging op orde heeft. 

We stellen derhalve aan de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur van de 
vereniging décharge te verlenen. 


