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Verklaring Kascontrolecommissie 
 
Ondergetekenden, 
 
Verklaren hierbij de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie 
over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en de balans per 31 
december 2021 van de Vereniging Kinderboerderij ’t Brinkie te hebben 
gecontroleerd. 
 
De controle heeft de volgende bevindingen opgeleverd: 
1. De commissie heeft de bedragen in de exploitatie en op de balans gecontroleerd 

en geen afwijkingen geconstateerd. 
2. De commissie heeft steekproefsgewijs controle gedaan op de contante kas over  

2021 en geen afwijkingen aangetroffen. De aanbeveling van de Kascommissie bij 
de controle van de jaarrekening 2020 om een controle van de contante kas 
plaats te laten vinden door de penningmeester en een ander lid van het bestuur 
en daarvan een proces verbaal op te stellen en te ondertekenen dat bij de 
jaarrekening wordt gevoegd is echter niet uitgevoerd. 

 
De commissie komt tot het oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van 
de exploitatie en balanspositie van de vereniging over 2021. 
 
De commissie doet naar aanleiding van de controle de volgende aanbevelingen: 
1. Uitvoering van de eerdere aanbeveling om jaarlijks per 31 december een 

controle van de contante kas te laten doen door de penningmeester en een 
ander lid van het bestuur. Hiervan wordt een proces verbaal opgesteld en 
ondertekend dat bij de jaarrekening wordt gevoegd. 

2. In de jaarrekening wordt naast de begroting en realisatie van het betreffende 
jaar ook de realisatie van het voorgaande jaar opgenomen. 

3. Bij het overzicht van de afschrijvingen worden naast het investeringsbedrag de 
boekwaarde per 1 januari, de afschrijving gedurende het jaar en de boekwaarde 
per 31 december aangegeven.  

  



De kascommissie verzoekt de algemene ledenvergadering om de penningmeester

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode van 1
januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Amsterdam, 4 februari 2022
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