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Verklaring van de Kascommissie  

inzake  
Jaarrekening 2019 van de Vereniging Buurtplatform  

Rembrandtpark-Componistenkwartier  
______________________________________________________________________ 

Aan de leden van de Vereniging buurtplatform Rembrandtpark-Componistenkwartier, Naarden  

Opdracht 

Overeenkomstig de statuten hebben wij de financiële administratie gecontroleerd. De controle heeft 

zich gericht op de boekhouding met onderliggende stukken en de jaarrekening 2019. De controle is 

verricht op 10 februari 2020, ten huize van een kascommissielid. Wij zijn van mening dat onze 

controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. 

Observaties 

• De financiële verslaglegging omvat een digitale administratie, bankafschriften met bijbehorende 

facturen, de verlies- en winstrekening en de balans van het boekjaar 2019. De vereniging heeft 

2 bankrekeningen bij de Rabobank Noord Gooiland: een rekening-courant en een 

spaarrekening. 

• We hebben op 10 februari volledige inzage gehad in de specificatie van ontvangsten, 

betalingen en facturen. De boekingen zijn door de penningmeester op zeer zorgvuldige 

wijze gedocumenteerd. 

• Ten opzichte van 31 december 2018 is het banksaldo afgenomen van € 8.885,16 naar  

€ 6.179,13 op 31 december 2019. 

• De verminderde bijdrage van de gemeente wordt verhoudingsgewijze doorberekend bij het 

toekennen van een bedrag voor het versterken van de sociale cohesie, zoals het 

organiseren van burendagen, buitenspeeldagen en Koningsdag. Daarvan is minder gebruik 

gemaakt, Het afgelopen jaar voor € 2.180,-. In het kader van verfraaiing van de buurt zijn 

er dit jaar geen kosten gemaakt.  

• Het realiseren van een aansprekende en effectieve website werd, mede door ziekte in 2018 

vertraagd.  Een deel van die kosten is in 2018 betaald en in 2019 is voor € 810,70 de 

website ge-update. Aan het later optimaliseren van de webhosting werd eenmalig  

€ 1294,54 uitgegeven. RaketNet te Bussum zal dit voortaan voor een jaarlijks 

vriendenbedrag van enkele tientjes bijhouden. Een ander jaarlijks terugkerende en veel 

grotere uitgave is het redigeren en plaatsen van de teksten en plaatsen van foto’s e.d. door 

Barbasan te Bussum voor € 2.368,58.  

• Een punt van aandacht en zorg voor de kascommissie zijn de uitgaven voor de realisatie 

van de vernieuwde website in 2019 en de mogelijke websitekosten in 2020; in de begroting 

is hiermede reeds rekening gehouden. 

• De kosten van het bestuur bestaan voornamelijk uit presentiegelden van € 12 per keer. 

Onder representatie vallen kosten zoals bloemetjes, jubilea e.d. 
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• Voor de vergaderingen kan RemCom gebruik maken van Het Praethuys, in het pand van 

zwembad De Lunet, waarbij zelf voorzien wordt in koffie, thee en versnaperingen. Dit drukt 

de kosten. 

• Het is de bedoeling in de toekomst op de website advertentieruimte ter beschikking te 

stellen om zo inkomsten te genereren.   

Oordeel 

Naar aanleiding van het bovenstaande adviseren wij de statutaire algemene vergadering de 

jaarrekening en boekhouding goed te keuren en decharge te verlenen aan het bestuur en de 

penningmeester in het bijzonder, voor het in 2019 gevoerde financiële beleid. 

De kascommissie:  

C L                    ……………………………………………………………………… 

L N                                   ……………………………………………………………………… 


