
Rijssen, april 2021 

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Atletiekvereniging Rijssen 

Betreft: verslag kascontrolecommissie 2021 

De kascontrolecommissie voor het jaar 2021 bestaat uit Jan Schapink en Gerwin Beunk als 
vervanger van Jeanine Janse Eupe  

Op 26 april 2021 heeft de kascontrolecommissie, in het bijzijn van penningmeester Andre 
Langkamp, administrateur Arjan Paalman, inzage gehad in de financiële administratie van de 
vereniging.  Vooraf ontving de kascontrolecommissie van de administrateur de concept-
jaarrekening 2020, de begroting 2021 en alle bankafschriften van de vereniging over het jaar 
2020. De kascontrolecommissie dankt de penningmeester en de administrateur voor deze 
transparante werkwijze. 

De kascontrolecommissie heeft voor het boekjaar 2020 alle financiële stukken op hoofdlijnen 
beoordeeld en daarnaast ook steekproefsgewijs bekeken. De kascontrolecommissie is van 
mening dat de stukken een getrouw beeld geven met betrekking tot het handelen van het 
bestuur en de commissies en de financiële situatie van de vereniging. De kascontrolecommissie 
is verder van mening dat de financiële basis van de vereniging alleszins gezond is. 
De kascontrolecommissie is daarom van mening dat het bestuur de financiën van de AV Rijssen 
ook in 2020 op een correcte wijze heeft beheerd. Gelet op het vorenstaande stellen wij de 
Algemene Ledenvergadering voor de administrateur, de penningmeester en het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde beleid.  

Aanbeveling van de kascontrolecommissie:  

- Aanbeveling van vorig jaar was om na te denken wat de kansen en risico’s zijn waar de 
vereniging mee geconfronteerd wordt c.q. kan worden en hoe daar mee om te gaan. 
Vanwege o.a. corona is hier nog weinig aandacht aan besteed. De bankfraude van 
afgelopen jaar heeft aangetoond dat het zinvol is hier verdere invulling aan te geven. 

- Voor de Administrateur en Penningmeester is niet geheel duidelijk wat de 
tekenbevoegdheid is binnen de vereniging. Aanbeveling is om te kijken wat hiervan in de 
statuten vermeld staat en of dit eventueel aangepast dient te worden. 
 

De kascontrolecommissie, 

Gerwin Beunk en Jan Schapink 

 


