
Breda, november 2021 

 

De kascommissie heeft op 19 oktober 2021 de financiële jaarrekeningen over 2019 en 2020 

doorgenomen en besproken met de penningmeester Ron Askamp van Sprint. In de financiële 

verslaglegging heeft de kascommissie geen onjuistheden en/of onregelmatigheden 

geconstateerd.  In verband hiermee stelt de kascommissie voor om de penningmeester 

decharge te verlenen met betrekking tot de jaren 2019 en 2020. 

De kascommissie heeft aan de penningmeester wel enkele aanbevelingen gedaan om de 

jaarrekening iets duidelijker te presenteren aan de jaarvergadering en verder heeft de 

kascommissie de volgende aanbevelingen aan de penningmeester en het bestuur van Sprint: 

A.  Zorg dat het contractenbeheer op orde komt.  

Op dit moment ontbreekt een overzichtelijk centraal (digitaal) contractenbeheer. Hierdoor is 

er geen overzicht van de actuele contractuele verhoudingen van Sprint. 

 

B.  Zorg dat er een systeem van aftekening door de trainers komt, dat enerzijds efficiënter 

is, maar waarbij ook controle op juistheid achteraf mogelijk is.1  

De huidige werkwijze is dat op de aftekenlijsten trainers een handtekening zetten, waarmee 

wordt aangegeven dat ze een training hebben gegeven. Soms blijkt door iemand anders te 

worden afgetekend dan door de trainer zelf.  Na afloop van elke maand worden alle lijsten 

handmatig ingebracht in een Excel bestand. Een controle of de trainingen inderdaad zijn 

gegeven gebeurt niet in feite niet en is in feite met dit systeem ook lastig.  

 

C.  Heroverweeg het besluit over waarom en welke activiteiten onder SES worden 

gebracht.  

SES is een Stichting waaronder onder meer Kids-dag, Road2Rotterdam en Mastboscross zijn 

ondergebracht. Het gevolg hiervan is in ieder geval dat (financiële) verantwoording met 

betrekking tot deze activiteiten aan de leden van Sprint niet meer plaatsvindt.  

 

D. Zorg dat de financiële administratie van SES ook wordt uitgevoerd door de 

administratieve kracht van Sprint.  

 De kascommissie heeft de jaarrekening van SES over 2019 kunnen inzien. Deze 

jaarrekening liet alleen maar totaalbedragen van de diverse evenementen zien en er bleek 

onder meer een kassaldo van meer dan 1000 euro op balansdatum. Vragen over de 

jaarrekening van SES kon de penningmeester van Sprint niet beantwoorden.  

 Gebruikmakend van de professionele kracht in dienst van Sprint zal niet alleen de 

jaarrekening voldoen aan boekhoudkundige principes, maar zal ook de penningmeester van 

Sprint automatisch ook meer controle hebben op hetgeen in de Stichting gebeurt. 

De kascommissie: 

                     

Johan Bosma    Jos Bruurs 

 
1 Een mogelijke andere werkwijze zou kunnen zijn dat coördinatoren elke week een lijst inleveren met 

daarop welke trainers welke training hebben gegeven in die week.  

Aan het eind van de maand levert elke trainer een door hem ondertekende lijst in met daarop welke 
trainingen hij op welke dagen en aan welke groepen hij heeft gegeven.  Deze lijsten kunnen worden 
afgetekend door de voorzitters van de diverse afdelingen (bij twijfel aan juistheid kunnen de door de 
coördinatoren ingeleverde lijsten als controle dienen) en vervolgens worden uitbetaald door de 
penningmeester. 


