GroenLinks Amsterdam West

Verklaring kascommissie
Aan de algemene ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam West,
Op 29 april 2022 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Laura Hartman en Anne
Vernooij, in aanwezigheid van de penningmeester Ruud van der Wal, de jaarrekening van
GroenLinks Amsterdam West 2021 gecontroleerd.
Wij verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, die betrekking hebben op de jaarrekening
over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 te hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden.
De commissie stelt vast dat de penningmeester zeer zorgvuldig de boekhouding beheert,
waarvoor hij de waardering van de ALV verdient.
De commissie constateert dat er geen gebruik wordt gemaakt van declaratieformulieren.
Hoewel elders in de boekhouding goed is terug te vinden door wie en waarvoor gedeclareerde
kosten zijn gemaakt en ook alle bonnen aanwezig zijn, is niet altijd meteen duidelijk hoe een
declaratie is opgebouwd. Een declaratieformulier kan dat verhelderen, maar eenvoudigweg
naam, omschrijving en handtekening op de bonnen of facturen vermelden zou ook volstaan en
maakt het declareren niet ingewikkelder dan nodig.
De commissie stelt vast dat de kosten die de Triodosbank in rekening brengt voor het
aanhouden van een betaal- en spaarrekening relatief hoog zijn. Zodoende geven wij de
penningmeester in overweging om de spaarrekening op te heffen. Verder geven wij als
suggestie mee met het landelijk bestuur te overleggen of het zinvol is om met de Triodosbank
in gesprek te gaan over de hoge kosten.
Tot slot valt het de commissie op dat er niets is uitgegeven aan sociale activiteiten. Dat was
natuurlijk als gevolg van corona. Niettemin geeft de commissie het bestuur graag in
overweging om bij een eventuele volgende lockdown na te denken over alternatieve
activiteiten. De middelen zijn er immers om uit te geven.
De kascommissie verzoekt de algemene ledenvergadering om de jaarrekening over 2021 goed
te keuren, onze overige adviezen mee te geven aan het afdelingsbestuur en de
penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2021.
Amsterdam, 17 juni 2022
Laura Hartman en Anne Vernooij

