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Ondergetekenden, leden van de kascommissie ter controle van de financiële stukken over het jaar 

2013 de Banning Vereniging, in 2013 nog Zingeving.net geheten, hebben op 24 maart 2014 met  

ambtelijk secretaris Naomi Woltring en penningmeester Maarten de Groot van het bestuur van de 

vereniging de financiële stukken gecontroleerd.  

We bespraken onder meer verschillende mogelijkheden voor rubricering in de overzichten.  

Een ander punt betreft de subsidie van Stichting Vrijburg aan de vereniging. Voor 2013 was 

hiervoor 49.000 euro begroot. De vereniging laat rekeningen met BTW rechtstreeks door Vrijburg 

betalen ten laste van de subsidie, omdat Vrijburg deze BTW kan verrekenen met de BTW op haar 

inkomsten. Maar de rekeningen met BTW kunnen in ’n jaar meer zijn, of minder, dan de maximaal 

afgesproken subsidie (50.000 euro per jaar). De kascommissie adviseerde om hierover afspraken te 

maken met de penningmeester van Vrijburg, zodat de subsidiehoogte niet wordt betaald door de 

toevalligheid van de omvang van rekeningen met BTW. 

 

In aansluiting hierop hebben penningmeester en ambtelijk secretaris het financieel overzicht 

aangepast en zijn afspraken gemaakt met Vrijburg. Het aangepaste overzicht, gedateerd 14 mei, is 

opnieuw door ons bekeken. 

 

Dit nieuwe overzicht, en alle overige stukken die betrekking hebben op de financiële 

verantwoording van inkomsten en uitgaven over het jaar 2013 van de vereniging, zijn in orde 

bevonden. 

Inkomsten en uitgaven zijn op de juiste wijze te herleiden.  

De banksaldi per 31 december 2013 sluiten getrouw aan bij het resultaat van de inkomsten en 

uitgaven in de financiële administratie van de vereniging.  

De wijze van boekhouden verschaft snelle toegang tot alle benodigde gegevens. 

 

Wij adviseren u daarom de penningmeester van het bestuur decharge te verlenen over zijn 

financiële beleid in 2013. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Arie Noordermeer     Johan van Workum 


