
Verslag van de vergadering van de kascommissie Stichting Arboretum jaar 2022 op 15 

februari 2023 

 

Aanwezig: 

- Johan Nagtzaam, penningmeester 

- Emile Kallen, lid kascommissie 

- Conny Suijkerbuijk, lid kascommissie 

- Hans Richter Uitdenbogaardt, lid kascommissie 

In de jaarvergadering van 9 maart 2022 is de huidige kascommissie benoemd, conform art. 

4lid 4.1.f. van het huishoudelijk reglement. Wat de taak van de commissie precies is en hoe 

die moet worden uitgevoerd staat verder nergens omschreven. In de statuten komt het 

woord kascommissie niet voor. 

 

We hebben als commissie dus een eigen invulling aan deze taak gegeven. Daartoe hebben 

we 2 uur gesproken met de penningmeester, waarbij de complete boekhouding ter inzage 

lag. 

 

1. De saldi van de verschillende bankrekeningen klopten met de in de jaarrekening 

vermelde bedragen. 

2. In eerste instantie ontbrak de aansluiting tussen jaarrekening en boekhouding mbt 

de post “schoonmaak gebouwen” Dit is inmiddels gecorrigeerd onder het kopje  

“schoonmaak en onderhoud gebouwen” 

3. De telefoonkosten bedragen 1140 euro per jaar en betreft twee rekeningen. 

Onduidelijk is nog wat dit precies betreft en hoeveel aansluitingen er nu zijn. 

4. Dit jaar is een tweedehands brander overgenomen , waarmee de paden zeer 

succesvol onkruidvrij kunnen worden gehouden. De investering (250 euro) is direct 

afgeboekt. De gaskosten bedragen dit jaar 370 euro. 

5. De kosten van de Aesculus variëren van 1.10 tot 1.50 euro per stuk voor het 

verzenden, afhankelijk van het gekozen bezorgmoment (binnen 24 of 48 uur) Meer 

rondbrengers blijven welkom. 

6. Er zijn in 2022 geen investeringen gedaan in het kader van de begroting. 

7. Er zijn nog wel eens problemen bij de registratie van het aantal bezoekers, verkoop 

boekjes, betalingen ed. De penningmeester adviseert het huidige systeem te 

handhaven. Met behulp van een schriftelijke toelichting komt hij er toch wel uit en 

baliemedewerkers zijn meestal geen boekhouders. 

8. Tot slot complimenteert de commissie het bestuur met het alert reageren op de 

corona steunmaatregelen van de gemeente (7500 euro compensatie voor gederfde 

inkomsten en het binnen halen van een eenmalige bijdrage van de Rabobank (5000 

euro in het kader van verduurzaming kas. Beide bedragen zijn mede opgenomen in 

een nieuwe reserve Verduurzaming. 



Conclusie: 

De kascommissie heeft geconstateerd dat 

- De boekhouding compleet is en up to date 

- Er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld 

- Dat het gekozen boekhoudsysteem adequaat is en consistent is toegepast 

Op grond van deze conclusie adviseren wij de jaarvergadering om het bestuur en daarmee 

de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financieel beleid.  

 

Emile Kallen   Conny Suijkerbuijk  Hans Richter Uitdenbogaardt 

 


