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Verslag Kascommissie UHTT 
 
 
 
Geachte leden en geacht bestuur, 
 
De kascommissie bestond uit Hans Dekker en Remko Renes en heeft het stokje overgenomen van 
Annemarie Kingma die penningmeester van de Stichting Heuvelrug Triathlon is geworden.  
 
Alvorens wij verslag uitbrengen van onze werkzaamheden constateren wij op dat het 
bewonderenswaardig is met welke passie, inzet en zorgvuldigheid de penningmeester – Luuk 
Overbeek – van de vereniging zijn vrijwilligersactiviteiten heeft uitgevoerd in het afgelopen jaar. 
Wij hebben daar als commissie veel respect voor. 
 
De kascommissie heeft in detail inzicht gekregen in het jaaroverzicht 2018-2019, de onderliggende 
boekhouding en de begroting voor het komende boekjaar. Met ingang van het afgelopen 
verenigingsjaar is de boekhouding verder geprofessionaliseerd en geautomatiseerd en is er sprake 
van een koppeling met incasso’s voor de contributie. De vereniging lijkt ook organisatorisch verder 
te zijn gegroeid en de interne organisatie is zorgvuldig meegegroeid.  
Een aantal posten heeft specifiek onze aandacht gehad; 
- Ingebruikname boekhoudpakket en koppeling met incasso’s; 
- Functiescheiding ten aanzien van de ledenadministratie en inning van contributie; 
- Beoordeling van het noodzakelijke weerstandvermogen; 
- Declaraties en declaratiebeleid van de vereniging; 
- Investeringen in de verdere ontwikkeling van trainerscapaciteit voor de groeiende vereniging; 
- Beleid tav (aspirant)lidmaatschap. 
 
De resultaten en de financiële positie van de vereniging worden naar onze mening accuraat en 
betrouwbaar weergegeven in de winst- en verliesrekening, respectievelijk de balans.  
Wij stellen voor in te stemmen met het voorstel van het bestuur om het positieve resultaat van de 
vereniging ad € 2.400 toe te voegen aan de algemene reserves. De algemene reserves lijken 
daarmee toereikend als weerstandsvermogen, zoals door het bestuur is geschat.  
 
Op grond van haar bevindingen, stelt de kascommissie aan de vergadering voor om de 
penningmeester, en daarmee het gehele bestuur, décharge te verlenen voor het in het afgelopen 
jaar door hun gevoerde beleid. 
 
 
 
Utrechtse Heuvelrug,  
21 januari 2020, 
 
 
Remko Renes 
Hans Dekker 


