
 

Verslag Sovicos Kascontrole Commissie – Seizoen 2021-2022  

Aan: Algemene Ledenvergadering (ALV) Sovicos  

Van: Vincent Sikkes & Mark Kroon, leden Kascontrole Commissie (KCC) Sovicos  

Datum: 29 september 2022 

Opdracht  

In opdracht van de ALV hebben wij de jaarrekening van volleybalvereniging Sovicos over het seizoen 
2021-2022 gecontroleerd. Onze werkzaamheden waren erop gericht om de balans per 31 mei 2022 
te beoordelen, alsook de inkomsten en uitgaven over het seizoen 2021-2022.  

Verslag  

De boekhouding is op woensdag 4 augustus 2022 gecontroleerd door de Kascontrole Commissie in 
aanwezigheid van de penningmeester. De balans per 31 mei 2022 geeft naar het oordeel van de KCC 
een getrouw beeld van de vermogenspositie van de vereniging. Verder heeft de KCC de 
exploitatierekening over het seizoen 2021-2022 op basis van steekproeven gecontroleerd en is zij 
van oordeel dat deze een juist en volledig beeld geeft van de baten en lasten gedurende het seizoen 
2021-2022.  

Op grond van bovenstaande adviseren wij de ALV om het bestuur van volleybalvereniging Sovicos en 
de penningmeester in het bijzonder, te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid en beheer 
gedurende het seizoen 2021-2022.  

Wij bedanken het bestuur en de penningmeester voor hun inzet voor de vereniging. 

Aandachtspunten en adviezen van de KCC 

De kascontrolecommissie heeft dankzij de toelichting en uitleg van de penningmeester de 
boekhouding goed kunnen controleren en bovenstaand advies kunnen uitbrengen. De boekhouding 
is echter erg arbeidsintensief, complex en kwetsbaar voor fouten, omdat alles rondom de inkomsten 
en uitgaven van de vereniging handmatig moet worden bijgehouden in Excel. Verder maken de 
verschillende activiteiten, welke allemaal apart bijgehouden dienen te worden, het ook niet 
makkelijker voor de penningmeester. 
De KCC adviseert het bestuur zo snel mogelijk over te stappen naar een boekhoudsysteem dat deze 
taken en handelingen voor een groot deel kan automatiseren, zodat het niet meer volledig 
handmatig gedaan moet worden. 

Namens de  

Kascontrole Commissie, 

Vincent Sikkes, Mark Kroon 

 


