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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE  
BETREFFENDE JAARREKENING 2018 

Aan de algemene vergadering van Provero,  

Op grond van artikel 15, lid 4 van de statuten, richt de Algemene Ledenvergadering van Provero 
een kascommissie in ter controle van de financiële geldstromen binnen de vereniging. De heren 
Bernd Derksen en Ton Zwaans hebben met instemming van de Algemene Ledenvergadering zitting 
genomen in de kascommissie voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 
december 2018.  

Met het bestuur (de penningmeester) geldt de doorlopende afspraak om minimaal twee keer per 
jaar een controle uit te voeren: één maal informeel en één maal formeel. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om tussentijds controles uit te voeren indien dit gewenst is of hier aanleiding toe 
bestaat. Dit is mogelijk via een wachtwoord en inlogcode van het boekhoudsysteem.  

Er heeft dit jaar, net als voorgaande jaren, geen tussentijdse (informele) controle plaatsgevonden. 
Het bestuur heeft bij monde van de penningmeester de Kascommissie bijgepraat over de 
financiële actualiteit van Provero.  

Verslag 2018 

Op donderdag 16 mei jl. zijn de leden van de Kascommissie, de heren Bernd Derksen en Ton 
Zwaans, bij elkaar gekomen in Amersfoort voor de kascontrole. Namens het bestuur waren 
aanwezig Louis de Nijs als penningmeester en Joyce Versteeg als verenigingscoördinator.  

Aanbevelingen 

Hieronder volgt een samenvatting van de aanbevelingen uit het kasverslag over 2017 (de volledige 
aanbevelingen zijn te vinden in het verslag van ALV 2018). Vervolgens wordt aangegeven welke 
acties sindsdien door het bestuur zijn ondernomen. Tenslotte zijn de aanbevelingen voor 
verenigingsjaar 2019 opgesomd.  

Aanbeveling 1 
Een aanbeveling blijft om de begroting meer op detail en voorzien van een nadere toelichting en, 
waar mogelijk, ook de financiële risico’s van het congres inzichtelijk te maken.  

De Kascommissie stelt vast dat met het verslag ‘Verantwoording Jaarrekening 2018 Vereniging 
Provero’ meer op details wordt voorzien in een nadere toelichting. Dit biedt een goede basis voor 
volgende jaar met aanvullend de aanbeveling om het concept van deze verantwoording, 
voorafgaand aan vaststelling door het bestuur, samen met de jaarrekening en voorzien van de 
accountantsverklaring aan te bieden voor de kascontrole en te bespreken met de kascommissie. 

Aanbeveling 2 
Een aanbeveling blijft om de Kascommissie tijdig te voorzien van de inloggegevens van het 
boekhoudsysteem, zodat het mogelijk is om tussentijds controles uit te voeren.  

De kascommissie heeft de inlogcodes weliswaar ontvangen, maar dit was kort voor de controle. 
Aanvullende aanbeveling is om de leden van de kascommissie direct na hun benoeming op de ALV 
deze inloggegevens te verstrekken. 




