Beste leden van Jonge Democraten afdeling Overijsssel,
Deze brief is opgesteld omwille van de kascontrole van de eerste periode van 2018. Deze controle
heeft plaatsgevonden op 23 april 2018. Aanwezigen hierbij waren de Eric Jan Smalbil, Lars van den
Broek en Michiel Bongertman.
Allereerst is gecontroleerd of de bank in de boekhouding overeenkomt met werkelijk transacties van
de bank. Hierbij bleek dat er betalingen van JD Brabant via onze rekening zijn gegaan. Vanwege een
vergissing van landelijk is onze bankpas terechtgekomen bij JD Brabant. Inmiddels is dit probleem
opgelost.
Daarnaast is er per abuis 9,80 euro als persoonlijke uitgave via de afdeling gegaan. Ook deze
transactie is weer terug betaald aan de afdeling.
Ook bleek dat er crediteuren van 2017 zijn betaald met geld van 2018. Er is gevraagd bij landelijk of
de afdeling dit geld weer terug kan krijgen omdat het gaat om kosten uit 2017. Echter is bij landelijk
de boekhouding al gecontroleerd en afgesloten, dus dit wil landelijk niet meer doen. De oplossing
hiertoe is dat als er aan het einde van het jaar blijkt dat de afdeling de 56,54 euro tekort komt, er dan
met landelijk contact wordt opgenomen zodat dit geld nog steeds kan worden gebruikt. Een advies
voor zowel de huidige als voor toekomstige penningmeesters is dan ook om ervoor te zorgen dat alle
debiteuren en crediteuren afgehandeld zijn voor het einde van het boekjaar.
Na controle van de bank is gecontroleerd op de voortgang van de begroting. Hierbij bleek dat er geld
is uitgegeven aan de post ‘donaties’. Echter staat deze post niet op de begroting en dus is er officieel
geen toestemming van de afdeling om hier geld aan uit te geven. De uitgave van deze post betreft de
tour door roombeek tijdens het wintercongres in Enschede. Hier is dus 70 euro aan betaald van
afdelingsgeld. Tevens is er geen boekstuk van deze uitgave.
Het derde deel van de kascontrole betrof de controle van de boekstukken. Boekstuk 2018-1 is geen
geldig boekstuk. Deze uitgave betreft het deel van JD Overijssel van een gezamenlijke activiteit met
andere PJO’s. JS wilde niet wat anders leveren dan een Excel tabel met daarin de bedragen van deze
activeit. Onze penningmeester zal ervoor zorgen dat er als nog een geldig boekstuk komt.
Boekstuk 2018-5, 2018-6 en 2018-7 betreft een declaratie van een oud bestuurslid voor de
zomerbarbecue van 2017. Echter is het opgetelde bedrag van deze boekstukken lager dan het bedrag
dat overgemaakt is aan het desbetreffende persoon. Dat betekent dus dat er meer geld is
overgemaakt dan dat daar bewijs voor is. Daarnaast zijn de bedragen op het bonnetje van boekstuk
2018-5 niet leesbaar. Andere boekstukken tot aan 2018-12 zijn wel goedgekeurd.
Als laatste is gebleken dat de jaarrekening van 2017 al is ingediend bij landelijk. Echter hebben zowel
de kascommissie als de leden van de afdeling Overijssel deze jaarrekening nog niet gezien. Dat wil
dus zeggen dan de afdeling Overijssel de jaarrekening van 2017 ook nog niet heeft goedgekeurd.
De conclusie van deze kascontrole is dat een aantal zaken betreffende de boekhouding nog geregeld
of opgelost moeten worden. Ook zou de jaarrekening van 2017 nog goedgekeurd moeten worden
door de afdeling Overijssel.
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