
Santpoort, 16 maart 2020 

 
Leden van de Harddraverijvereniging Santpoort & Omstreken. 
 
De taak van een kascommissie is niet alleen om te controleren of de penningmeester de 
facturen  op de juiste wijze in de boekhouding heeft ingeboekt. Er ligt eveneens een 
verantwoording om het financiële beleid van het bestuur te toetsen. 
 
Zijn inkomsten en uitgaven wel in een redelijke verhouding tot elkaar, zijn investeringen wel 
passend en niet onnodig belastend, wordt de boekhouding op juiste wijze gevoerd, kortom, 
wordt het financiële beleid op een juiste manier uitgevoerd in goede verhouding ten 
opzichte van de doelstellingen van de vereniging. 
 
Op 11 maart jl. heeft de kascommissie bestaande uit Hans de Heer en mijn persoon, Aad 
Koopman, het financieel verslag en jaarrekening van de Harddraverijvereniging Santpoort en 
Omstreken over het boekjaar 2019 gecontroleerd. 
Daarbij was namens het bestuur aanwezig penningmeester Dennis Wientjes. 
De controle was gebaseerd op: 

- Het concept financieel verslag over het jaar 2019, opgesteld door Bijl Accountants te 
Santpoort-Noord 

- Door de penningmeester gegeven toelichting 
- Aangeboden inzage in alle van belang zijnde stukken 

 
Op basis van onze werkzaamheden zijn nog enkele vragen naar voren gekomen welke door 
de penningmeester zijn uitgezocht en naar tevredenheid zijn beantwoord. 
 
Onze conclusie is tevens dat er over de laatste boekjaren een consistent beleid wordt 
gevoerd wat betreft het financiële beleid van de vereniging. Het bestuur streeft zichtbaar 
naar een juiste balans in inkomsten en uitgaven en voert een financieel beleid dat vooruit 
kijkt over meerdere jaren. Een en ander resulteert in een verantwoorde kasstroom en een 
financieel gezonde vereniging met een eigen vermogen van circa € 28.000,- Euro. 
 
 
De kascommissie geeft hierbij haar goedkeuring en verzoekt de vergadering decharge te 
verlenen aan de penningmeester en daarmee het bestuur voor het gevoerde financiële 
beleid.  
 
 
U kunt uw instemming verlenen door uw applaus ter goedkeuring. 


