
  

Verslag Kascommissie UHTT over het jaar 2020 
 
 
 
Geachte leden en geacht bestuur, 
 
De kascommissie bestond in het verenigingsjaar 2020 uit PJ van Herel en Remko Renes.  
 
De kascommissie heeft in detail inzicht gekregen in het jaaroverzicht 2020, de onderliggende 
boekhouding en de begroting voor het komende boekjaar. De vereniging heeft financieel het 
afgelopen Corona-jaar goed doorstaan, mede dankzij de professionele en geautomatiseerde 
boekhouding. Een aantal posten heeft specifiek onze aandacht gehad; 
- Functiescheiding ten aanzien van de ledenadministratie en inning van contributie; 
- Beoordeling van het noodzakelijke weerstandsvermogen; 
- Declaraties en vergoedingen aan trainers van de vereniging; 
- Relatie met de stichting Utrechtse Heuvelrug Triathlon; 
- 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. Het 
verenigingsjaar 2020 is – mede door de Corona perikelen – geëindigd met een positief resultaat 
van ruim € 5.000. Omdat de bestaande algemene reserves zowel volgens bestuur als 
kascommissie ruimschoots voldoende lijken als weerstandsvermogen stemmen wij in met het 
voornemen van het bestuur om met de ALV een passende bestemming te vinden voor het positieve 
resultaat. In een jaar vol met onzekerheden door een gevaarlijk virus biedt de robuuste financiële 
positie een vertrouwenwekkende basis voor het komende triathlonseizoen. 
 
Sinds de oprichting van UHTT is Luuk Overbeek penningmeester geweest. Aan het einde van dit 
verenigingsjaar zal de Luuk Overbeek zijn functie als penningmeester beëindigen. Wij constateren 
dat de penningmeester ordentelijke en transparante administratie heeft opgezet en danken hem 
voor zijn tijd, energie en zorgvuldigheid in de afgelopen jaren. Wij hebben daar als commissie veel 
respect voor. De nieuwe penningmeester neemt een professionele administratie over met een 
financieel gezonde uitganspositie. Wij wensen de nieuwe penningmeester veel succes. 
 
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 2020 door hun gevoerde beleid. 
 
 
 
Utrechtse Heuvelrug 
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Remko Renes 
PJ van Herel 


