NEDERLANDSE
LAKENVELDER- & VORWERKHOENDER SPECIAALCLUB

Aan de Algemene Leden Vergadering van de
Nederlandse Lakenvelder & Vorwerkhoender Speciaalclub
V E R S L A G V A N D E K A S C O M M I S S I E 2020
Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 6 april 2019 zijn dhr. Cees Wiggelo
Sr. en en dhr. Arnold van Winden benoemd in de commissie als bedoeld in artikel 16
van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Lakenvelder & Vorwerkhoender
Speciaalclub, daar genoemd: kascommissie.
Dhr. van Winden is vorig jaar van ras gewisseld en heeft daarop zijn lidmaatschap
beëindigd. Het bestuur heeft daarop dhr. Bart Vos gevraagd om als lid van de
kascommissie 2020 op te treden.
Dhr. Wiggelo en dhr. Vos rapporteren als volgt:
We hebben de rekening en verantwoording van het bestuur over het verenigingsjaar
2020 onderzocht.
We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van
het bestuur en de toestand van de vereniging.
Onze bevindingen zijn:
1.

De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd door de
penningmeester, de heer B. Landheer.

2.

Wij hebben het aangeleverde verslag en de rapportage, waaronder de winst
en verlies rekening, de balans en alle boekingsgegevens van betreffende
boekjaar 2020, onderzocht. Het is een voldoende nauwkeurig overzicht van
de mutaties in 2020 op de rekeningen.

3.

De staat van baten en lasten (W&V-2020) geeft een correct en juist inzicht in
de financiële transacties.

4.

Ook de geleverde balans 2020 geeft een correct en juist inzicht in de
financiële positie van de vereniging.
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Als kascommisie 2020 concluderen we dat:
•

Onze vereniging hiermee voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van
de verantwoording door het bestuur.

•

De Algemene Leden Vergadering op basis van stukken in de huidige vorm
een goed inzicht krijgt in het handelen van het bestuur en de positie van de
vereniging.

•

Een nog goed te keuren begroting voor het voorliggend jaar, het mogelijk zal
maken dat de Algemene Leden Vergadering vanaf komend jaar het gevoerde
beleid kan toetsen aan eventuele beleidsplannen.

We bevelen de Algemene Leden Vergadering aan om:
Bestuur en de penningmeester te dechargeren voor het jaar 2020.
Eventuele verdere opmerkingen:
Als getekend op 26-03-2021 door dhr. B. Vos te Nagele
Kascommisie 2020
Dhr. B. Vos

| Secretariaat : Jacob van Lenneplaan 2 | 2012PL Haarlem | The Netherlands | P: +32 (0)6 20 71 96 30 |
| Email: secretariaat@lakenvelder-vorwerkclub.nl | website: lakenvelder-vorwerkclub.nl |

