Verslag kascommissie Groen Links Leiden over boekjaar 2018.
De kascommissie heeft drie onderdelen van de financiële administratie onder de loep
genomen:
a. het administratieve systeem
b. de mutaties op de betaal- en spaarrekening
c. de jaarrekening en het jaarverslag
Om een duidelijk oordeel te kunnen vellen heeft de commissie van de penningmeester
inzage in en informatie over de financiële administratie gekregen.
De commissie is vervolgens nog één keer bijeen geweest om de controle daadwerkelijk uit
te voeren. Verder heeft de commissie een paar keer via de mail contact gehad met de
penningmeester om vragen van onze kant te beantwoorden.
A. Het administratieve systeem.
De commissie heeft geconstateerd dat er een deugdelijk administratief financieel systeem
aanwezig is. De opzet is logisch, overzichtelijk en vrij eenvoudig te hanteren.
B. De mutaties op de betaal- en spaarrekening (Triodos Bank).
De commissie heeft geconstateerd dat er voor elke mutatie een onderliggende rekening of
declaratie aanwezig is. In één geval, aangezien er sprake was van langdurige ziekte, heeft
een derde zich garant gesteld voor het gedeclareerde bedrag (41,24 euro). De commissie
kan zich vinden in deze oplossing. Ook hebben de kosten die door de bank in rekening
worden gebracht, uiteraard geen onderliggende bon of rekening.
De commissie plaatst wat de declaraties betreft een aantal opmerkingen:
● Door bedragen voor privé aankopen op declaraties te plaatsen, ontstaat
onduidelijkheid over het eindbedrag.
● Declaraties dienen vóór een afgesproken inleverdatum ingediend te worden.
Helemaal als het gaat om hoge bedragen. Op deze manier ontstaat er geen schuld
voor het volgende boekjaar.
● De grote prijsverschillen voor georganiseerde activiteiten qua zaalhuur en
consumptiegebruik, zijn niet nodig. Tijdige boekingen en duidelijke afspraken met de
horeca, zijn hiervoor de ingrediënten.
● Het is altijd belangrijk en nog extra in tijden van bezuinigingen, een kosten-baten
analyse van een activiteit te maken. Of anders gezegd: wat is de toegevoegde
waarde van een activiteit in relatie tot de prijs.
C. De jaarrekening en het jaarverslag.
De commissie constateert dat er sprake is van een positief saldo. De gerealiseerde
inkomsten zijn hoger dan begroot en de gerealiseerde uitgaven zijn lager dan begroot.
De commissie kan zich vinden in de benaming van genoemde posten voor inkomsten en
uitgaven. Dit komt de overzichtelijkheid ten goede.
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De commissie ziet een aantal opvallende posten qua uitgaven. Zowel in positieve als
negatieve zin: de bestuurskosten, de leden-activering, de verkiezingscampagne GR2018, de
Groene Lintjes.
De toelichting die hierover in het jaarverslag wordt gegeven, is voor de commissie
toereikend.
De commissie kan zich vinden in punt 5 van het jaarverslag: lessen voor de afdeling Leiden
uit 2018.
Tot slot.
De commissie constateert dat de penningmeester veel werk met grote betrokkenheid heeft
verzet en dat dit werk duidelijk kwaliteit heeft.
Zijn opvolgster/opvolger stapt in mei 2019 in een opgemaakt bed.

Leiden,16 januari 2019
Maria van Bergen
Anita Hollenkamp
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