
Verslag van de kascommissie inzake de controle van de jaarstukken 2021 van ZSC Oceanus.

1- Inleiding

De penningmeester van ZSC Oceanus (Oceanus) te Aalsmeer heeft Jan Weijers namens het
bestuur gevraagd om, naast Ronald Egbers, de kascommissie van Oceanus te vormen en in die
hoedanigheid de controle uit te voeren op de door de penningmeester opgestelde jaarstukken
over het boekjaar 2021. Opgemerkt wordt dat de kascommissie een commissie van de
algemene vergadering (ALV) is en dus formeel benoemd zou moeten worden door die ALV. De
penningmeester heeft aangegeven dat zich in de laatste ALV geen vrijwilligers hebben gemeld
om zitting te nemen in de kascommissie en dat daarom een afwijkende procedure is gevolgd
en is Jan Weijers gevraagd zitting te nemen in de kascommissie.

De vorige kascommissie werd gevormd door Rob van Aurich en Ronald Egbers.

2- Werkwijze

De penningmeester heeft als voorbereiding op de controle de volgende cijfers over 2021
aangeleverd bij de kascommissie: grootboekkaarten, kolommenbalans en proef- en
saldibalans.

Op 9 en 23 mei 2021 heeft de kascommissie zich bij penningmeester Alexandra Spooren thuis
verder laten informeren over het gebruikte boekhoudsysteem en de financiële administratie.
Ook is de voormalig penningmeester Johan Joore aanwezig geweest op 23 mei om nadere
toelichting te geven op een aantal posten. Naast het doorlopen van de gehele balans en de
meest relevante verlies- en winstrekeningen is een aantal steekproeven uitgevoerd op de
boekhoudkundige verantwoording van facturen en betalingen.

3- Bevindingen

De controle heeft geleid tot de volgende bevindingen:

- Een belangrijk onderdeel van de controle door de kascommissie is het vaststellen of de in de
boekhouding verantwoorde contributie in lijn is met de verwachting op basis van het
ledenbestand. De scheiding tussen de functie van het voeren van de ledenadministratie en
de functie van penningmeester is doorgevoerd, er is dus sprake van een onafhankelijk
overzicht van het ledenbestand. Door de complexe contributiestructuur (verschillen ontstaan
door leeftijdsverschillen, verschil in zwemuren, aantal trainingen et cetera), waardoor bijna
geen lid hetzelfde bedrag betaalt, is het lastig om een theoretische (controle)berekening van
de te verwachten contributie te maken. Er is voldoende toelichting gegeven op de
aansluiting van de ledenadministratie op de totale contributie.

- Er is een uitgebreide controle uitgevoerd over alle balansrekeningen en door de
penningmeester is een goede onderbouwing gegeven op alle vorderingen, schulden en
reserveringen.

- Afgelopen boekjaar zijn vrijwel geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd. Als gevolg van
Covid, is nauwelijks aanspraak gemaakt op deze vergoeding.

- Over 2021 is een aanzienlijk positief resultaat behaald doordat de niet doorbelaste kosten
badhuur als gevolg van Covid hoger zijn uitgevallen dan de verleende contributie restitutie.
Echter, door de vele onzekerheden t.a.v. het teruglopende ledenaantal en mogelijke extra
terugbetaling of oninbaarheid van contributie, is voorzichtigheid geboden. Het positieve
resultaat wordt gebruikt om het opgebouwde verlies van de afgelopen 2 jaar, deels, te
compenseren. Tevens is een aantal reserveringen opgenomen in de balans om onverwachte
uitgaven als gevolg van Covid in het volgend boekjaar op te kunnen vangen.

1



- De balans per 31 december 2021 sluit met een negatief Eigen Vermogen van €. 5.655; de
exploitatierekening geeft een winst over 2021 aan van €. 8.722. De quick ratio is gestegen
boven het cijfer 1, wat aangeeft dat de penningmeester tijdig rekeningen kan betalen.

- De cijfers van Oceanus worden opgesteld per kalenderjaar, dit was in het verleden een eis
van de gemeente Aalsmeer, om de jaarlijkse subsidie te kunnen vaststellen. Het
zwemseizoen loopt echter van 1 september tot en met 31 augustus. Dit leidt per jaareinde
tot een aanzienlijk bedrag aan overlopende posten op de balans. Globaal komt dit neer op
60% van de gefactureerde bedragen. Het wordt eigenlijk pas aan het einde van het
zwemseizoen duidelijk of de eerder in de balans gepresenteerde cijfers omtrent contributie
een goed beeld geven van de werkelijke situatie.

- In 2022 zal het financiële jaar gelijk gaan lopen met het zwemseizoen en zal daarom een
gebroken boekjaar gelden. Hiervoor is een statutenwijziging in voorbereiding.

- Er is in 2021 onderzoek gedaan of de contributie-inning middels automatische incasso
vereenvoudigd kan worden. Dit kan alleen bij nieuwe leden.

4- Aanbevelingen

Op basis van het gevoerde gesprek, de beoordeelde stukken en rekening houdend met de
bovengenoemde bevindingen, heeft de kascommissie een aantal aanbevelingen ten aanzien
van de administratie van Oceanus:

- In 2021 is toegang verleend aan de penningmeester in de separate Oceanus administratie in
het boekhoudpakket dat eigendom is van het bedrijf van de voormalig penningmeester. De
situatie is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Echter, een eigen boekhoudpakket zou nog
steeds de voorkeur genieten om de continuïteit beter te waarborgen.

- De rol van de voormalig penningmeester zou verder geformaliseerd kunnen worden
aangezien hij zelfstandig betalingen kan autoriseren en officieel geen bestuurslid is.

- Aangezien in 2021 nauwelijks vrijwilligersvergoedingen zijn uitgekeerd, wordt geadviseerd
om in het bestuur te bespreken of en hoe deze vergoedingen in de oude of een andere vorm
zouden moeten blijven bestaan.

- In de kascontrole over 2020 is een vraag gesteld over de structuur van de vereniging. De
sponsorgelden zijn ondergebracht in een aparte stichting ‘Vrienden van Oceanus’. Ook de
triatlonafdeling voert deels een eigen administratie, voornamelijk ten behoeve van triatleten
die geen gebruik maken van de zwemtrainingen en derhalve niet contributie-plichtig zijn aan
de KNZB. In 2021 is hier niet specifiek aandacht aan besteed als gevolg van de focus op de
statutenwijziging en het voeren van de complexere administratie als gevolg van Covid.

5- Conclusie

Ondanks de hierboven genoemde aanbevelingen, die zowel het voeren van als het verschaffen
van inzicht in de administratie van Oceanus zouden kunnen vergemakkelijken, is de
kascommissie van mening dat de gepresenteerde cijfers over het boekjaar 2021 in voldoende
mate overeenstemmen met de werkelijke situatie.
Het advies van de kascommissie aan de Algemene Leden Vergadering is dan ook om aan het
bestuur décharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid in 2021.

Aalsmeer, 10 juni 2021,

Jan Weijers Ronald Egbers
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