
Verslag Kascontrolecommissie schooljaar 2020/2021 Ouderraad OBS Het Zand 

Uitgevoerd op dinsdag 28 september 2021 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 2020 – 31 
augustus 2021. Voor de kascontrole hebben we gekeken naar een overzicht van alle inkomsten & 
uitgaven, de begroIng, banktransacIes en bonnen. De gegevens waren digitaal beschikbaar. 

We hebben de uitgaven vergeleken met de begroIng. Er waren verschillen die de penningmeester 
naar tevredenheid heeL toegelicht. Aan het schoolreisje voor groep 3-7 is afgelopen jaar bijvoorbeeld 
aanzienlijk minder uitgegeven dan begroot. Dit werd verklaard doordat de beoogde acIviteit (bezoek 
pretpark) vanwege corona slechts in aangepaste vorm (workshops) kon plaatsvinden, wat tot gevolg 
heeL gehad dat hieraan fors minder is besteed. Gevraagd waarom er geen kosten waren gemaakt 
voor de musical van groep 8 bleek dat aan de musical wel een bedrag is besteed, maar dat dit 
boekhoudkundig is verwerkt onder “overige uitgaven”. Aanleiding hiervoor was de wijze waarop de 
kosten waren gedeclareerd.  

Terugkerend punt van aandacht zijn de kosten voor het kamp van groep 8. Een groot deel van het 
totale budget van de Ouderraad wordt hieraan besteed, en betreL de kosten van de locaIe incl. 
maalIjden. Zoals ook vorig jaar moeten we constateren dat deze uitgaven zijn gebaseerd op de 
facturen van de verhuurder van de locaIe, de Paasheuvelgroep, die voor ons niet goed te begrijpen 
zijn. Dit is onbevredigend. Daarbij geldt dat wij ons afvragen of deze kosten niet zouden kunnen 
worden verlaagd, bijvoorbeeld door niet alle maalIjden door de Paasheuvelgroep te laten verzorgen. 
Van de penningmeester hebben we begrepen dat een discussie hierover met de betrokken 
leerkrachten niet tot de mogelijkheden behoort, en dat is jammer.   

De penningmeester heeL verschillende vragen van ons beantwoord. Bijvoorbeeld, wat zijn de 
“overige inkomsten”, wat valt onder de “overige uitgaven”, wat betalen we aan bankkosten, voor welk 
kamp 8 zijn dit jaar facturen betaald, en hoe wordt de “mutaIe reservering lustrum” verklaard.  

We hebben steekproefsgewijs verschillende uitgaven gecontroleerd aan de hand van de bonnen (o.a. 
betreffende Sinterklaas (9, 10, 11, 12), Suikerfeest, E-vent 7/7/21, Paasheuvelgroep 15/6/21 en oud 
papier 7/3/21) en de bankafschriLen. Deze zijn ter plekke door de penningmeester beantwoord. Hier 
zijn geen onverklaarbare afwijkingen gevonden. 

Het saldo van de bankrekening was per 31/8/20 € 17.520,65, en per 31/8/21 € 8.943,02. In dit saldo 
is inbegrepen de eigen bijdrage 2021-2022 voor 8 leerlingen.  

Het saldo van de spaarrekening was per 31/8/20 € 9.161,91, en per 31/8/21 € 286,91. Tot de 
spaarrekening behoort daarnaast een totaal van € 21.275 aan reserves, die zijn onderverdeeld in 
submappen die horen bij de spaarrekening. De Ouderraad beschikt dus over reserves en ook het 
saldo op de lopende betaalrekening is voldoende. 

Naar aanleiding van de kascontrole hebben wij de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

- De bankkosten die maandelijks worden betaald variëren. Aangeraden wordt na te gaan wat 
op dit punt contractueel met de bank is afgesproken, en of deze kosten naar beneden 
kunnen.  



- De penningmeester heeL laten weten dat zij na dit schooljaar niet langer beschikbaar is voor 
deze funcIe. Aangeraden wordt Ijdig op zoek te gaan naar een vervanger, rekening houdend 
met de Ijd die nodig is om de werkzaamheden over te dragen en een opvolger in te werken.   

- De huidige verantwoording van de financiën is gebaseerd op een Excel-sheet dat voor een 
kascontrolecommissie met beperkte boekhoudkundige kennis moeilijk te volgen is. 
Aangeraden wordt het systeem te vereenvoudigen.  

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

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