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Afdeling: Amsterdam West

Verklaring kascommissie

Ondergetekenden:
Naam

: Jenneke van Pijpen

Naam

: Laura Hartman

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, die betrekking hebben op de
jaarrekening over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
van de afdeling GroenLinks Amsterdam West te hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden.
De kascommissie verzoekt de algemene leden vergadering om de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de
periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Plaats Amsterdam .......
Naam

Laura Hartman

Datum 18 november 2021.
Handtekening
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van €2,29 . Omdat de hu rd1 gc pennin gm ees t er to en nog ni et fu nctie wa - kon hij d aar geen r ede n voor geve n . Gez ien het zeer k lei n e bedrag v ind;
d e kascommissi e dat n iet laakbaar en is h et gee n r ed en om geen
goed keu r ing te geven.
Wij h eb b e n juist v astgestel d dat d e p en ningmeeste r, Ruud van der Wa l,
uitsteke nd werk heeft verricht de afgelopen periode . De boekhouding zag
er n etjes en verzorgd uit. We willen hem daar graag mee
complimenteren. Er zijn nog al wat wisselingen geweest van
penningmeesters en hij heeft het goed opgepakt.
Zo heeft hij gezien dat er nog meerdere voormalige bestuursleden
toegang hadden tot de rekening (geen pinpas, alleen toegang) en heeft hij
dat rechtgezet. In de praktijk werden wel nieuwe bestuursleden
toegevoegd, maar de oude niet verwijderd als gemachtigde. NB er is bij
weten van de kascommissie nu, noch in het verleden, daar op een
verkeerde manier gebruik van gemaakt.
De kascommissie concludeert dat daar dus blijkbaar niemand toezicht op
houdt en het is ook niet zichtbaar in de bankoverzichten. Ook GroenLinks
landelijk houdt hier geen toezicht op.
Advies van de kascommissie: bespreek in de federatie en/of met het
landelijk bureau de overdracht van bestuursleden en maak een procedure
om de toegang tot bankrekeningen na afloop van de bestuursperiode in
te trekken.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de kosten voor de
bankrekening fors hoger zijn dan de begrote kosten. Triodos bank heeft
de tarieven verhoogd. Dat wordt op zo'n kleine omzet wel een fors
bedrag, zeker in relatie tot de geringe uitgaven.
Advies van de kascommissie: bespreek in de Federatie en/of met
GroenLinks landelijk hoe dat eventueel anders gedaan kan worden, met
minder rekeningen, zodat de kosten relatief lager worden.

van het
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Omdat het mogelijk wel langer duurt cq ook in de toekoms
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Het was ons een genoegen om de boeken weer te cont
eester in het
bedanken het bestuur in het algemeen en de penningm
bijzonder voor de medewerking.

