
Verslag van de kascommissie van de Club du Morvan over het jaar 2015

Op 12 januari 2016 hebben ondergetekenden, Gerard Fafié en Gerard de Jong (tezamen hierna 
aangeduid als: de kascommissie), de controle van de jaarrekening en de administratie 2015 van de Club 
du Morvan uitgevoerd. Aanwezig hierbij waren Pieter van Es (penningmeester van de Club du Morvan) 
en Marjo Merkelbach (administrateur van de Club du Morvan). Na afloop van de bespreking heeft Marjo 
de definitieve jaarrekening opgemaakt, rekening houdend met de opmerking van de kascommissie.   

Pieter en Marjo hebben een toelichting gegeven op de jaarrekening. Belangrijkste punt: Diverse geringe 
afwijkingen t.o.v. de begroting zijn verklaard w.o. de bestuurskosten. Hierin zit een post van € 250,- 
advieskosten vanwege de voorgenomen opheffing van de vereniging.
Voor de overige punten verwijst de kascommissie naar het financieel jaarverslag van de penningmeester.

De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de financiële positie en de inkomsten en uitgaven van de 
Club du  Morvan over 2015. De weergegeven cijfers zijn in overeenstemming  met de achterliggende 
administratieve bescheiden. Kaspositie en banksaldi zijn gecontroleerd en in overeenstemming met de 
gepresenteerde jaarrekening bevonden. In 2015 zijn nog kosten van 2014 betaald, waardoor per saldo het
banktegoed afnam. Onbekend is nog hoeveel de nog te betalen kosten 2015 zullen worden. Vanwege de 
opheffing van de vereniging zal dit ongeveer 
€ 800,- kunnen zijn. Het berekende positief saldo volgens een exploitatierekening zou dan € 512,86 
bedragen.

Diverse nota's, declaraties en dergelijke zijn steekproefsgewijs gecontroleerd op juistheid  en vergeleken  
met de gedane uitgaven blijkende  uit bankafschriften.
Daarbij zijn geen onvolkomenheden gebleken.

Afgesproken is dat de rekening bij C.A. spoedig wordt opgeheven en na betaling van alle nagekomen 
kosten het restant saldo naar BZ wordt overgeboekt. Alsdan zal ook deze kascommissie een laatste 
controle uitvoeren.

Gelet op de positieve bevindingen stelt de kascommissie de vergadering voor het bestuur in het algemeen 
en de penningmeester in het bijzonder décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, het 
financiële beheer en voor de jaarrekening over 2015.
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