
Verslag kascommissie vereniging en stichting Scoutinggroep Merhula, Baarn, 2019 
 
 
De kascommissie is samengesteld uit: 
 

• Rene van Helden, vader van ee lid 

• Louis Heek, vader van een lid 
 
De commissie heeft in aanwezigheid van de penningmeester een onderzoek ingesteld naar de 
financiële jaarstukken over boekjaar 2019. 
Bij onderzoek is gebleken dat: 

• de kas- en banktegoeden, alsmede eventuele schulden en vorderingen met de 
boekhouding overeenstemmen 

• de jaarrekening, zoals opgesteld door de penningmeester, een juist beeld geeft van de 
resultaten in het onderzochte boekjaar. Hierbij wordt aangetekend, dat de controle van 
de boeken en bescheiden steekproefsgewijze is uitgevoerd; 

• de balans is opgesteld overeenkomstig de waarden die blijken uit de administratie. 
 

Er zijn nog een aantal bijzonderheden: 
1. Inmiddels is er sprake van een splitsing van vereniging en stichting Merhula. Daarbij zijn de 

besluiten van de Algemene LedenVergadering 30 november 2019 tot uitvoering gebracht. 
De kascommissie heeft naar beide administraties gekeken. 

2. Van de kas van de explorers waren geen bonnen. De penningmeester heeft herhaaldelijk er 
om gevraagd bij de betreffende explorer. Aangeraden wordt om  

o of de kas onder te brengen bij een kaderlid 
o of te werken met een klein voorschot dat aangevuld wordt als er bonnen 

ingeleverd worden. 
3. Geconstateerd dat soms alleen een pin-bon wordt ingeleverd; aangeraden wordt de 

originele bon toe te voegen. 
4. Aangeraden wordt om te bekijken met de speltakpenningmeesters of het aantal posten per 

speltak ingedikt kan worden (Noot: vorig jaar werd aangeraden om het schema in elk geval 
ingedikt te presenteren aan de algemene ledenvergadering). Daarmee wordt ook de kans 
kleiner dat bedragen op verkeerde rekeningen terecht komen. 

5. Aangeraden wordt om het verzekeringspakket een keer door te lichten, m.n. op het gebied 
van de bestuurs aansprakelijkheid. 

6. Aangeraden wordt om de reserves van de speltakken zo min mogelijk verspreid te hebben, 
maar op de groepsrekening te laten staan. 

7. Aangeraden wordt te bekijken of het voeren van de boekhouding voor de stichting bij een 
‘echte’ boekhouder ondergebracht kan worden. Er is in feite meer financiële kennis nodig 
vanwege het hele scala aan boekhoudkundige zaken rond investeringen, nieuwbouw e.d.` 

8. Aangeraden wordt om financiële stukken (facturen) te scannen en in Conscribo op te 
hangen. 

9. Aangeraden wordt om de verhuurcontracten ook inzichtelijk te maken (Noot 
penningmeester: deze staan nu in Scouts Online). Er moet immers aansluiting zijn. 

10. Aangeraden wordt om voor de reservering tbv training de volgende driedeling te hanteren: 
noodzakelijke training (basistrainingen betaald door organisatie), nuttige trainingen (deels 
eigen bijdrage), persoonlijke ontwikkeling (zelf betalen). 
 
 

 
Status van aanbevelingen van 2018: 
1. Het bestuur heeft nog niet gesproken over het vaststellen van de hoogte van de 

reserveringen. Dit moet nog gebeuren. 
2. De manier van boeken is nog niet conform de (in het bedrijfsleven) gangbare methode.  
3. Er zijn nog geen aparte rekeningen voor crediteuren en debiteuren.  
4. De speltakpenningmeesters (met uitzondering die van de explorers) hebben een bericht 

ontvangen waarin de controle van hun kassen wordt bevestigd. 



5. Aangeraden wordt om de boekhouding per kwartaal bij te houden: dit was wat lastig omdat 
de jaarrekening van 2018 pas in november is vastgesteld. Daarna moest alles van 2019 
nog geboekt worden. Dit geldt nu ook, in mindere mate, voor 2020. 

6. Aangeraden wordt om gemeente Baarn te verzoeken de lening kwijt te schelden: dit 
verzoek zal gedaan worden als het bestemmingsplan is vastgesteld en de bouwplannen 
concreet worden. 

7. Aangeraden wordt de resultatenrekening qua grootboekrekeningen meer ingedikt te 
presenteren aan de groep: dit m.i.v. de jaarrekening van 2018 gebeurd. 

8. Aangeraden wordt om voor opleiding van leiding te reserveren: dit is m.i.v. 2019 gebeurd. 
9. Aangeraden wordt om geen betalingen te doen zonder nette declaratie en bonnen: dit is 

toch een enkele keer gebeurd in 2019; komt omdat deze regel pas in oktober (of zo) met de 
kaderleden is afgesproken (of eigenlijk nogmaals is afgesproken, want ’t was eigenlijk al 
een regel). 

 
De algemene ledenvergadering van Merhula wordt aanbevolen de door het bestuur 
aangeboden jaarstukken te aanvaarden en het bestuur decharge te verlenen ten aanzien van 
het in het boekjaar 2019 gevoerde financieel beheer. 
 
Baarn,                            2020 
 
Rene van Helden    Louis Heek 

Commented [LH1]: het is nog niet bij iedereen 
duidelijk, dat er zonder verantwoording geen restitutie 
van gemaakte kosten komt. Graag zou ik het zien dat 
dit onderwerp wordt benadrukt bij degene die kosten 
maken voor de vereniging en terugbetalen verlangen. 
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