
Verslag Kascontrolecommissie schooljaar 2019/2020 Ouderraad OBS Het Zand 

Uitgevoerd op maandag 5 oktober 2020 door Kelly de Jonge en Paula van Gelein Vitringa, ter plekke 
aangevuld met verkregen antwoorden van de penningmeester op vragen die in het kader van de 
kascontrole rezen. 

Doel van de kascontrole was de controle van de jaarrekening over de periode 1 september 2019 – 31 
augustus 2020. Voor de kascontrole hebben we gekeken een overzicht van alle inkomsten & uitgaven, 
de begroJng, banktransacJes en bonnen. De gegevens waren digitaal beschikbaar. 

We hebben eerst de uitgaven vergeleken met de begroJng en er waren een paar afwijkingen. 
Opvallend was het totaal aan kosten voor het kamp van groep 8. Dit was niet alleen aanzienlijk meer 
dan begroot (in totaal ruim € 5.000), maar ook bijna het dubbele van eerdere jaren. De 
penningmeester heeR aan de hand van (onoverzichtelijke) facturen laten zien dat de uitgaven door 
de Paasheuvelgroep in rekening zijn gebracht, en dus op basis van factuur zijn voldaan. Waarom de 
kosten zoveel hoger waren dan voorgaande jaren, kon zij niet volledig verklaren. Een van de redenen 
zal zijn dat de locaJe is verbouwd. Voorts is in het boekjaar 2019-2020 een bedrag voldaan dat 
betrekking had op het voorafgaande boekjaar maar toen abusievelijk niet is betaald. Overige 
afwijkingen zijn naar tevredenheid toegelicht door de penningmeester. 

Vervolgens hebben we steekproefsgewijs verschillende uitgaven gecontroleerd aan de hand van de 
bonnen (2, 33, 26, 27, 16, 19, 10) en de bankafschriRen. Vragen hierover betroffen de facturen van de 
Paasheuvelgroep, een bedrag aan bloemen voor de Lentekriebels, het Klassenbudget 1 & 2, kosten in 
verband met Sinterklaas). Deze zijn ter plekke door de penningmeester beantwoord, al dan niet aan 
de hand van informaJe die direct bij de bij de acJviteit betrokken leden van de Ouderraad werd 
ingewonnen. Hier zijn geen onverklaarbare afwijkingen gevonden. 

Het saldo van de bankrekening was per 1/9/19 € 10.030,80, en per 31/8/20 € 17.520,65. Het saldo 
van de spaarrekening was per 1/9/19 en 31/8/20 gelijk: € 9.161,91. De Ouderraad beschikt dus over 
reserves en ook het saldo op de lopende betaalrekening is voldoende. 

De kascommissie bedankt de penningmeester Karin Lenssen voor het inzichtelijk maken van de 
gevoerde administraJe en de gegeven toelichJng. 

De kascommissie brengt het advies uit aan de algemene ledenvergadering om decharge te verlenen 
aan het bestuur van de ouderraad. 

Kascontrolecommissie, 27 oktober 2020) 

Kelly de Jonge 

Paula van Gelein Vitringa


