
Beste A.L.V., 

Op 6 oktober hebben we de afrekening van 2018-2019 van Sonics gecontroleerd bij Joost. Remko heeft 

afgelopen jaar de functie van penningmeester waargenomen (bij afwezigheid van een vaste 

penningmeester). In verband met de geboorte van zijn tweede kind, hebben we de kascontrole 

uitgevoerd met Joost erbij, en hij kon ons toelichting geven. Met zijn toelichting konden alle transacties 

voldoende verantwoord worden. 

Tijdens onze controle zijn we enkele punten tegengekomen, en die zijn voldoende toegelicht en/of 

uitgewerkt. De belangrijkste punten vatten we hier samen:  

1) Oorspronkelijk ontbrak de balans, maar deze kon snel gegenereerd worden.  

2) Her en der ontbrak duidelijke koppeling tussen uitgave en verantwoording. De meeste 

bonnetjes konden snel gevonden worden, of kon er een duidelijke toelichting worden 

gegeven. Met deze toelichting konden alle transacties voldoende verantwoord worden.  

3) Niet alle posten zijn volledig uitgesplitst onder de juiste kopjes. Een voorbeeld is dat de 

zaalhuurkosten ook kosten voor een sonicsborrel omvatten (~125 euro verschil; zou eigenlijk 

onder een ander kopje vallen). De individuele kosten konden wel verantwoord worden, en het 

betekent enkel een relatief kleine verschuiving in de grootte van kopjes. 

Naar aanleiding van de kascontrole geven we ook aan het nieuwe bestuur mee om duidelijk te maken 

onder welke voorwaarden leden welke competitie/lidmaatschaps/trainings/…-bijdrage betalen 

(bijvoorbeeld een verlaagde bijdrage i.v.m. minder trainen/wedstrijden door overmacht), en om na te 

gaan of deze bijdrage te verantwoorden is in het kader van kosten die alsnog gemaakt worden 

(bijvoorbeeld richting de NeFUB). Daarnaast adviseren we het nieuwe bestuur om te overwegen of de 

waarde van de merchandise (balans) nog realistisch is: al twee jaar staat het voor hetzelfde bedrag in 

de boeken, en er moet gekeken worden of het dit bedrag nog kan opleveren. 

We adviseren de A.L.V. om het bestuur decharge te verlenen voor de financien van 1 september 2018 

tot 31 augustus 2019. 

Rebecca en Paul 


