
Kascommissie verslag over de jaarrekening 2016 van Stichting BuitenZinnig 

 

Datum: 18-01-2017 

 

Controle jaarrekening 

Hierbij het verslag van de kascommissie van Stichting ‘BuitenZinnig’ over het jaar 2016. De taak van 

de kascommissie is om de jaarrekening te controleren. 

Wij hebben het volgende gecontroleerd: 

 Resultatenrekening (zowel facturen als de bankafschriften) 

 Balans 

Zowel de structuur als de correctheid van de administratie zijn, zeker voor een eerste jaar, van 

bovengemiddeld niveau. De jaarrekening keuren wij zonder twijfel goed. 

 

Opmerkingen t.a.v. jaarrekening 

 In de resultatenrekening komen 2 details naar voren: 2 boekingen hebben een onjuiste 

datum 

 In de resultatenrekening zijn alleen de transacties m.b.t. de bankrekening opgenomen. Deze 

dient ook transacties daarbuiten te bevatten, zoals bijvoorbeeld de kas. 

 De balans dient een post ‘Nog te ontvangen’ te bevatten, omdat er nog een bedrag van 

RegioBank wordt verwacht, dat betrekking heeft op het betreffende boekjaar 2016. Voor de 

volledigheid is het dan ook handig om de post ‘Nog te betalen’ op te nemen, ook al is deze 0.  

 Het is wellicht een goed idee om, zeker als in de toekomst het aantal transacties zal stijgen, 

de posten gegroepeerd in de resultatenrekening op te nemen. Een voorbeeld van hoe een 

Baten en lasten presentatie is te vinden op (pagina 5/13):  

https://www.geefgratis.nl/images/pdf/jaarrekeningen/Jaarrekening_2015_GeefGratis.pdf 

 Het is aan te bevelen om een (gratis) boekhoudpakket te overwegen. Dit neemt werk uit 

handen, voorkomt handmatige onjuistheden, en produceert met een druk op de knop de 

gewenste overzichten 

 

Aanbevelingen voor de volgende kascontrole 

Op internet hebben we opgezocht over hoe de kascommissie haar taken dient uit te voeren. Voor de 

volgende keer is het aan te bevelen om de originele bankafschriften te nemen. Als deze niet 

aanwezig zijn, is het goed de rekening online te checken. 

 

Deze verklaring kan worden opgenomen in het jaarverslag. 

 

Hartelijke groet, 

De kascommissie 2016 

Yuri van Kampen 

Marien de Bruijn 
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