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Aan de ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam West

Op 24 januari 2023 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit Laura Hartman en Anne
Vernooij, in aanwezigheid van de penningmeester, Ruud van der Wal, de
jaarrekening van GroenLinks West van 2022 gecontroleerd.

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 en de financiële administratie op orde.

De commissie constateert dat de penningmeester veel werk heeft verzet. Een waardering
vanuit de ALV is op z’n plaats. De penningmeester heeft zelfs zijn eigen opvolging
geworven.

Uit de stukken blijkt dat 2022 een actief jaar is geweest met veel sociale activiteiten. Dat
verheugt dat de kascontrolecommissie, aangezien dat goed is voor de onderlinge
verbinding.

We hebben wel geconstateerd dat in ten minste 1 geval de pinbon mist, waardoor een
bedrag van 10 euro niet traceerbaar is. We hebben mondeling een logische verklaring
gekregen van de penningmeester (fooi). Dit is alleen voor ons niet meer te achterhalen. Bij
deze een dringend verzoek aan alle declaranten de pinbon met de rekening mee te sturen of
te vragen de fooi op de rekening te laten zetten. Bij voorkeur zonder dat de penningmeester
daar nog extra om hoeft te vragen.

Het verheugt de commissie dat de fractie weer een stichting heeft opgezet. We geven in
overweging mee om een lid van het afdelingsbestuur toe te voegen met het oog op
transparantie en afstemming.

Wij adviseren de ALV de jaarrekening 2022 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.
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