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Secretaris TVW

From: mcoester@planet.nl

Sent: woensdag 27 oktober 2021 18:08

To: secretaris@tvwestzijderveld.nl

Cc: 'Walter van Bezooijen'

Subject: FW: Kascommissie 2020 Beoordeling stukken

Geacht bestuur van de Tennisvereniging Westzijderveld, 
 
Op basis van de controle van de stukken over 2020 en de hierbij gaande communicatie binnen de kascommissie, 
melden wij u dat de gevoerde administratie van de vereniging over deze periode sluitend en zorgvuldig is uitgevoerd 
en het financiële beheer deugdelijk.  
Wij stellen daarom voor aan de ALV decharge te verlenen aan de penningmeester over het gevoerde financiële 
beheer. 
 
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Walter van Bezooijen en Mundi Coester 
 

Van: Walter van Bezooijen <walter.van.bezooijen@gmail.com>  
Verzonden: zondag 24 januari 2021 21:05 
Aan: mcoester@planet.nl 
CC: Penningmeester TV Westzijderveld <penningmeester@tvwestzijderveld.nl>; mcoester@wxs.nl 
Onderwerp: Re: Kascommissie 2020 Beoordeling stukken 
 
Beste Aise, Mundi  
 
Sluit me aan bij het keurige commentaar van Mundi, ook vindt ik het voldoende aantal aanvragen van de 
specificaties. 
 
Bedankt voor jullie medewerking, 
 
Sportieve groeten, 
 
Walter van Bezooijen  
 
Op zo 24 jan. 2021 15:37 schreef <mcoester@planet.nl>: 

Beste Aise en Walter, 

  

Door toeval heb ik de afgelopen maanden kascontrole mee mogen uitvoeren bij een tweetal verenigingen. 

  

Wat mij bij “’onze” stukken opvalt is de helderheid en gedetailleerdheid van de stukken. Ook valt op echt op hoe 
sober onze bedrijfsvoering is. Hoe weinig vrijwilligersvergoeding wij uitkeren en hoe weinig de tennisontwikkeling 
van onze leden ons kost. De gedetailleerde presentatie zorgt er ook voor dat je niet geprikkeld wordt om te zoeken 
naar uitgaven waar geen prestatie tegen over lijkt te staan. Heel recentelijk kwam ik bij zo’n vereniging zo’n post 
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tegen waaruit bleek dat een vrijwilliger toch vergoed wilde worden voor een geleverde dienst. Het is dan zaak om 
prudent en integer te acteren.  

Het verlies dat wij dit jaar boeken is relatief gering terwijl zoveel verenigingen door het verlies aan kantine 
inkomsten veel grotere verliezen incasseren. 

Door de gedegen presentatie van Aise neemt wordt de behoefte om uitgebreid steek proeven te nemen nogal 
beperkt.  

  

Bij de beoordeling van de cijfers zou ik het makkelijker vinden als niet alleen het vorige jaarverslag meegestuurd 
had gekregen maar ook dat van het jaar daarvoor.  

Ook ben ik er aan gewoon geraakt dat ik bij alle presentaties een commentaar bijgestuurd kreeg. 

Voor de volledigheid van opbrengsten had ik graag bij de contributieopbrengsten ledental, senioren, jeugd en 
kortingen naar aantal en soort ( met belegstuk gezien). Overigens valt de contributie opbrengst mij opvallend tegen 
omdat ik juist bij een andere tennisvereniging ledenwinst door Corona heb gezien. Dus ik zou zeker nu een 
ledenaantal hebben willen zien. 

Bij de barvoorraad valt op dat onduidelijk is of er geacteerd is op de clubhuissluiting door uitverkoop van de 
voorraad minimaal tegen inkoop prijs. 

  

Wat betreft het door Aise aan ons geformuleerde huiswerk: 

Bankmutaties en concept grootboek geven geen aanleiding onregelmatigheid te constateren. 

Concept Jaarrapport geeft een getrouw beeld. 

Met pijn in het hart( de club doet het al zo sober) doe ik uit plichtsbesef en om aanvullende zekerheid een aanvraag 
ik een specificatie van schoonmaakkosten, Beveiliging en Onderhoud Banen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Mundi Coester 

  

  

  

  

Van: Penningmeester TV Westzijderveld <penningmeester@tvwestzijderveld.nl>  
Verzonden: zondag 17 januari 2021 17:02 
Aan: Walter van Bezooijen <walter.van.bezooijen@gmail.com>; mcoester@wxs.nl 
CC: voorzitter <voorzitter@tvwestzijderveld.nl>; Marc Weijkamp <alg.bestuur2@tvwestzijderveld.nl>; 
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ralf.van.hal.best@tvwestzijderveld.nl 
Onderwerp: Kascommissie 2020 Beoordeling stukken 

  

Beste Walter en Mundi, 

  

Tijdens de ALV van 27-02-2020 zijn jullie twee benoemd voor de kascommissie 2020. 

  

In bijlage tref je de stukken aan ter beoordeling. 

Excelbestand alle bankmutaties 2020 

Concept Grootboek 2020 

Concept Jaarrapport 2020 

Eindsaldi van de diverse bankrekeningen. 

Jaarverslag 2019 

  

Wat wordt er van je verwacht? 

-Je beoordeelt het Excelbestand alle bankmutaties 2020. 

-Je beoordeelt het concept Grootboek 2020 

-Je controleert de eindsaldi van de diverse bankrekeningen met de balans 2020 

Zijn de boekingen conform verwachting? 

Zijn de boekingen niet vreemd afwijkend van het vorig jaar. 

Middels steekproef vraag je aan mij de onderliggende stukken. 

Normaal gesproken is de steekproef op een avond bij mij thuis. 

Vanwege corona stel ik voor om nu via mail aan mij de onderliggende stukken op te vragen. 

  

De baradministratie is in handen van Ralf van Hal. 

Deze administratie met rekeningnummer 6539574 heb ik reeds beoordeeld en behoeft geen nader onderzoek. 

Je mag je onderzoek dus beperken tot de rekeningen 3134936 en 3110704. 
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De vereniging heeft (voor afschrijvingen) een winst behaald van circa 3.400,00. 

Na afschrijvingen een verlies van circa 2.300,00. 

Er is aan Baan Sparen 4.500,00 toegevoegd. 

  

De ALV van 29-01-2021 heeft maar 1 onderwerp; de aanleg van de nieuwe banen. 

Verantwoording over het boekjaar 2020 is hier niet aan de orde. 

Echter het lijkt mij voor het Bestuur prettig te weten dat de stukken op orde zijn. 

  

Graag daarom bij voorkeur jullie steekproefvragen uiterlijk zondag 24-01-2021. 

Ik reageer daar dan direct op en kan een juiste rapportage worden verstrekt tijdens de ALV van 29-01-2021. 

  

Aise de Vries 

  

  

Van: Aise de Vries <aisedevries@hotmail.com> 
Datum: zondag 17 januari 2021 om 16:52 
Aan: Aise de Vries <Penningmeester@tvwestzijderveld.nl> 

  

  

  

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10 

  


