Goedkeuring van de Financiële jaarrekening 2018
van de Vereniging Steenderens Belang (DBO)
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Geachte leden en bestuur,

Op 3 januari 2019 heeft de door de ledenvergadering van 5 februari 2018 benoemde
kascommissie, de heren Meindert Visser en Martin Nieuwenhuis, de documenten
onderzocht m.b.t. alle financiële handelingen van de penningmeester, namens de
vereniging.
De onderzochte documenten waren:

o
o
o
o
o
o

Journaal van inkomsten en uitgaven van Steenderens Belang over 2016 met
bijbehorende bankafschriften, saldi specificaties en onderliggend bewijsmateriaal;
Journaal van inkomsten en uitgaven van Steenderens Belang m.b.t. de verhuur van
de gemeenschappelíjke Pannevogelruimten met bijbehorende bankafschríften, saldi
specificaties en onderliggend bewijsmateriaal;
Ledenlijst van Steenderens Belang op 31.12.2018 i.v.m. contributie-inkomsten;
lnkomsten & Uitgaven beschrijvingsoverzicht 2A18;
Balans van lnkomsten en Uitgaven over 20L8;
Begrotingsvoorstel2Ot9. Dit begrotingsvoorstel zal in de bestuursvergaderingvan 7
januari 2019 worden besproken en kan naar aanleiding daarvan nog worden

aangepast;
o Trends per eind van het jaar.
De laatste 4 overzichten zijn u in 2 pagina's toegezonden als informatie voor de algemene
ledenvergadering.

Vastgesteld werd dat de onderzochte documenten een correct beeld geven van die
handelingen. ln deze documenten waren ook alle gemaakte kosten vermeld i.v.m.
verantwoording van kleinschalige activiteitensubsidie van en naar de gemeente.
Door de kascommissie is tevens vastgesteld dat het financiële jaaroverzicht 2018 van 3
januari 2019, dat zal worden gestuurd aan de leden t.b.v. de jaarvergadering in februari
2A19, een correct beeld geeft van de financiële resultaten van 2018.
Ook de voorgestelde begroting voor 2019 is passend gezien de plannen van het bestuur en
de subsidietoezegging van de gemeente.

De kascommÍssie heeft tenslotte aan de hand van het overzicht van taken,
verantwoordelijkheden en aftreedschema m.b.t. kascontrole, gepubliceerd door de Club
Vooruit (Clubvooruit/Ct4/2014), vastgesteld dat aan alle relevante eisen wordt voldaan en
beveelt de algemene ledenvergadering van Steenderens Belang aan de penningmeester
décharge te verlenen voor het resultaat van het financíële jaar 2018.

Martin Nieuwenhuis
Verklaring van goedkeuring door kascommisie
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