Verslag kascommissie GroenLinks Amsterdam West
Jaarstukken 2019
17 april 2020
Aan de ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam West
Op 15 april 2020 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Laura Hartman en (eenmalig Anne
Vernooij), via Zoom en in aanwezigheid van de penningmeester, Sadiya El-Maghraby, de jaarrekening
van GroenLinks West van 2019 gecontroleerd.
Gezien Jenneke van Pijpen, het andere lid van de kascontrolecommissie helaas verhinderd was, heeft
Anne Vernooij haar voor dit jaar vervangen.

De commissie heeft de stukken gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat de boekhouding
een betrouwbare weergave van de financiële situatie is. De boekhouding is op orde.
Bij de door ons gecontroleerde inkomsten en uitgaven (streekproef) waren de achterliggende
bewijsstukken aanwezig.
In onze ogen is de huidige financiële situatie gezond.
•
•

•

•

De commissie constateert dat de penningmeester veel werk verzet. Een waardering vanuit
de ALV is op z’n plaats.
We hebben wel geconstateerd dat sommige uitgaven van bestuursleden in 2019 pas in 2020
(soms 8 maanden na dato) zijn gedeclareerd. Dit komt de overzichtelijkheid van de
boekhouding niet ten goede. We adviseren de bestuursleden hun declaraties eerder in te
dienen bij de penningmeester.
De commissie heeft opgemerkt dat er voldoende budget is voor training, ontwikkeling en
teambuilding van de fractie en bestuur van GroenLinks West. We constateren dat daar in
2019 geen gebruik van is gemaakt. Gezien het belang dat GroenLinks hecht aan competentieontwikkeling en professionalisering betreuren we dit. We adviseren het bestuur volgend jaar
de ontwikkelingswensen van de bestuurs- en fractie leden actiever te inventariseren en te
stimuleren.
Wij adviseren ook dat het bestuur een jaarplan inclusief begroting maakt waar de middelen
in worden bestemd. Daarmee wordt ook duidelijk dat het financieel beleid een bestuurszaak
is, en niet alleen van de penningmeester. De middelen zijn er immers om uit te geven.

Wij adviseren de ALV de jaarrekening 2019 goed te keuren en onze overige adviezen mee te geven
aan het bestuur en te vragen om een terugkoppeling van de ondernomen acties ter zake.
Laura Hartman
Anne Vernooij

