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PROGRAMM A
19.30
19.31
19.32
19.35
20.30
21.00
21.15
22.00
22.05

Opening AAV
Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Bestuursblok
Verkiezingsblok
Pauze
Financieel blok
Uitslag verkiezingen
Sluiting AAV en borrel

AGENDA
Opening
Mededelingen
Beroepsmogelijkheid Notulen
Vaststellen agenda
Bestuursblok
Verkiezingsblok
Pauze
Financieel blok
Uitslag verkiezingen
Sluiting AAV
LOCATIE
Onze AAV zal plaatsvinden in Café Kapitein Zeppos in Gebed zonder End 5, Amsterdam. De AAV vindt
er plaats in de ballroom.

BESTUURSVERANTWOORDING
Marnix Gerding - voorzitter
Ik ben dit bestuursjaar eerst een half jaar secretaris politiek en vervolgens een half jaar voorzitter geweest. Ik
kijk met gemengde gevoelens terug naar de afgelopen tijd. Er zijn door persoonlijke omstandigheden twee
bestuursleden vroegtijdig vertrokken en dat heeft zijn weerslag gehad op het functioneren van de rest van het
bestuur. Ik heb gemerkt dat het moeilijk is om met vier bestuursleden aan hetzelfde verwachtingspatroon te
voldoen als een bestuur geheel compleet is. Temeer omdat we als bestuur op verschillende manieren tegen de
JD als organisatie aankijken. Daardoor zijn veel zaken uit het bestuursplan op de plank blijven liggen. Het
enthousiasme dat ik had toen ik begon aan het voorzitterschap heb ik helaas niet kunnen overdragen aan de
rest van mijn bestuur. Te vaak zijn we op zowel landelijke als lokale activiteiten niet als collectief aanwezig
geweest. Ik denk dat je alleen het maximale uit een JD-bestuursjaar kan halen als iedereen er ook echt voor
gaat. Daarnaast liet de ledenopkomst te wensen over. Een speciale Whatsappgroep, een belronde en
persoonlijke herinneringen aan avonden hadden niet het gewenste effect. Misschien moet de JD ook meer gaan
lijken op een studentenvereniging als de SIB, waar de inhoudelijk activiteiten centraal staan en openbaar zijn
voor iedereen. Het heeft geen zin om wekelijks activiteiten te organiseren als de opkomst maar een handjevol
mensen bedraagt.
Wel ben ik trots op het feit dat we meer ‘doe-activiteiten’ hebben georganiseerd. Zo hebben we twee
keer Haarlem bezocht voor een bezoek aan de Provinciale Staten, een avond over duurzaamheid en de
Amsterdamse Noord/Zuidlijn deden wij ook aan. Een bezoek aan de Amsterdamse gemeenteraad is helaas dit
jaar niet meer gelukt, maar staat wel gepland in het volgende bestuursjaar. Daarbij ben ik ook verheugd met het
feit dat na vijf jaar onze afdeling wordt aangedaan voor de ALV van de Jonge Democraten. Het is denk ik een
goede stimulans om onze leden kennis te laten maken met landelijke activiteiten.

Anniek Dimmendaal - algemeen secretaris
Het afgelopen jaar was er een van wervelwinden en rustige briesjes: een druk bestuursjaar waarin veel dingen
gebeurden. Vanuit mijn functie als Algemeen Secretaris heb ik zoveel mogelijk een faciliterende rol
aangehouden. Naast het organiseren van de bestuurs- en afdelingsvergaderingen, heb ik geprobeerd het leven
iets makkelijker te maken voor de volgende AS-en: vanuit het landelijk bestuur en het ICT-team is de achterkant
van de website geheel vernieuwd. Deze verhuizing had heel wat digitale voeten in aarde, maar het onderhoud
verloopt nu een stuk soepeler. Ook hebben we er als bestuur naar gewerkt om meer te werken met
overdrachtsdocumenten. Zo zijn nu zowel het PINDA-team als de commissies in het bezit van een kloppend
overdrachtsdocument om de voorzitters tot steun te zijn.
Via verschillende media hebben we geprobeerd de nieuwe leden te bereiken. Er is naar elk nieuw lid
een mail gestuurd met een warm welkom en uitleg van de mogelijkheden bij de Jonge Democraten. Daarnaast
stond de tweewekelijkse nieuwsbrief boordevol informatie en leuke activiteiten, evenals de website en de
Facebook.

Jimme Schuit - penningmeester
Het was een bewogen JDA bestuursjaar. Dat is het eerste waar ik aan dacht bij het schrijven van mijn
bestuursverantwoording. Gedurende het jaar zijn er helaas twee grote interne bestuursveranderingen geweest.
Zo zijn we van voorzitter veranderd en tot slot is onze secretaris pers en promotie om persoonlijke redenen
gestopt. Desalniettemin ben ik trots dat wij – het huidige bestuur- bij elkaar zijn gebleven. Als gezamenlijk bestuur
hebben wij vele activiteiten georganiseerd en nieuwe leden geworven. Ook dat is iets waar ik trots op ben omdat
het niet gemakkelijk was om nieuwe leden te vinden en te binden. Met betrekking tot mijn functie had ik een
goede overdracht. Ook was mijn samenwerking met de voormalige KasCo leden – Fabian Hogers en Bas
Schimmel - prima gegaan. Nadat zij hadden aangekondigd om te stoppen heb ik nieuwe KasCo leden voor onze
afdeling gezocht. De nieuwe KasCo bestaande uit - Ruben Wassink en Bob Alberts - heb ik eveneens prettig
mee samenwerkt. Tevens heb ik hen maandelijks voorzien van een financiële update over onze afdeling.
Daarnaast heb ik hen geraadpleegd als ik of wij een financieel vraagstuk hadden waarop wij graag de mening
van de KasCo wilden ontvangen. Dit ging altijd prima. Naast mijn functie als penningmeester heb ik mij ook
ingezet voor de commissie economie. Samen met mede commissieleden hebben we enkele activiteiten
georganiseerd. Ik heb verder probeert om nieuwe commissie leden te vinden, te binden en te enthousiasmeren.

Tevens heb ik huidige commissie leden zo goed mogelijk geprobeerd te betrekken bij de JDA en JD.
Samenvattend vond ik het een bewogen en leerzaam bestuursjaar.
Roel van Oosten - secretaris scholing & vorming
Aan het begin van dit jaar merkte ik op dat de Masterclasses niet goed liepen: hoewel steeds bij de eerste
bijeenkomst nog redelijk veel mensen aanwezig waren, nam het aantal deelnemers snel af. Om dat effect tegen
te gaan nam ik mij voor drie reeksen van vier avonden te organiseren in plaats van twee van zes. Bovendien
was het plan om die kortere reeksen te richten op één onderwerp, zodat enige diepgang bereikt zou kunnen
worden en de reeksen aantrekkelijker zouden worden voor niet-nieuwe leden. Daardoor zou dan weer enige
menging ontstaan en zouden de nieuwe leden niet alleen elkaar, maar ook de vereniging leren kennen.
Die pogingen om de masterclassreeks nieuw leven in te blazen hebben grotendeels gefaald. De eerste
reeks van het jaar is reeds tijdens de vorige AAV besproken. De tweede reeks ging in op het publieke spreken.
De eerste bijeenkomst verzorgde ik zelf op basis van een workshop van een spreker die niet kon komen en daar
kwamen vijftien mensen op af. De tweede werd ingevuld door Josse van Proosdij van Bonaparte, die ook aan
de eerste reeks had bijgedragen en daar was de opkomst al met een kwart gedaald. De derde avond was Boris
van der Ham aanwezig. Ik was toen zelf ziek, maar ik begreep dat de opkomst niet veel hoger was dan een man
of vijf. De vierde avond was er een workshop liegen -wat mij een prikkelende aankondiging leek, en daar waren
slechts drie mensen op af te komen. Niet alleen nam het aantal deelnemers even snel af als voorheen; men nam
ook niet de moeite zich af te melden, en er waren nauwelijks niet-nieuwe leden.
Avonden met zó weinig aanwezigen zijn buitengewoon gênant en stralen niet goed af op de vereniging.
We hebben daarom besloten om de derde reeks niet te laten doorgaan en ons te richten op het organiseren van
een mooie kaderdag in de hoop dat één middag voldoende kort was. Met Antoine Bodar, de University of
Happiness en een professionele mediatraining dachten we een goede inhoudelijke middag neergezet te hebben
die iedereen zou kunnen aanspreken omdat hij voorbij de gebruikelijke JD-activiteit ging. Helaas waren er slechts
8 aanwezigen, inclusief het bestuur. Mijn opzet is duidelijk niet geslaagd. Ik wens mijn opvolger vele nieuwe en
vooral werkende ideeën toe.

KANDIDAATSTELLINGEN
VOORZITTER
Naam:
Woonplaats:
Beoogde functie:
Beoogde periode:
Genoten opleidingen:

Tom Heemskerk
Amsterdam
Voorzitter Amsterdam
1 a 2 jaar
Rechten

Eerdere functies binnen de JD:

Voorzitter Duurzaamheid Amsterdam

Eerdere functies buiten de JD:
Lid van politieke organisaties:

D66

Lid van andere maatschappelijke
organisaties:

-

Lid van de JD sinds:

December 2015

Motivatie

Mijn motivatie voor de functie als voorzitter is; Omdat ik
nieuwe kansen zie tussen Jongeren en Jonge Democraten.
Daarbij zie ik mogelijkheden om jongeren meer bij deze
organisatie te betrekken en zal ik de Jonge Democraten meer
actieve leden willen bieden. Dit zal ik doen door een goede
interactie tussen de nieuwe leden en de leden die al lid zijn.

ALGEMEEN SECRETARIS
Naam:
Woonplaats:
Beoogde functie:
Beoogde periode:
Genoten opleidingen:

Thomas van de Vijver
Amsterdam
Algemeen secretaris
Sept. 2016-aug. 2017
Europese Studies aan de UvA
Thans Master of Museologie aan de Reinwardt Academie

Eerdere functies binnen
de JD:

Commissie Amsterdam, Pinda Team

Eerdere functies buiten de
JD:

Secretaris (Ab actis ) bij Amsterdamsche Studentenrijvereniging
HORS. Historicie nu.

Lid van politieke
organisaties:

D66

Lid van andere
maatschappelijke
organisaties:
Lid van de JD sinds:

Sept. 2014

Motivatie

Waarde Jonge Democraten, mijn naam is Thomas van de Vijver en
ik ben sinds september 2014 lid van de JDA. Ik ben een geboren en
getogen Amsterdammer en ben half Italiaans. De afgelopen tijd was
ik minder actief bij de Jonge Democraten wegens het schrijven van
de afstudeerscriptie en een stage in Berlijn, maar met een nieuw jaar
in het vooruitzicht wil me graag weer inzetten voor de afdeling en
dus heb besloten me kandidaat te stellen voor de functie algemeen
secretaris. Hoewel mijn laatste bestuursjaar al weer vier jaar geleden
is, heb ik nog de herinnering dat besturen veel energie geeft. Er
moet immers veel gedaan worden en je kan helemaal zelf bepalen
hoe je een jaar indeelt. Wat ik heel belangrijk vind als bestuurslid, is
aanwezigheid en het betrekken van iedereen. Dat klinkt misschien
vanzelfsprekend, maar het is belangrijk. De JDA bevindt zich in een
lastig vaarwater, commissies worden minder bemand en activiteiten
worden minder georganiseerd en bezocht. Ik hoop dat ik als deel van
een sterke groep kan bijdragen aan het vinden van een goede basis
voor de daaropvolgende jaren.

SECRETARIS SCHOLING & VORMING

Naam:
Woonplaats:
Beoogde functie:
Beoogde periode:
Genoten opleidingen:

Gerrit Hendrik Piek
Haarlem
Bestuur hoofd Scholing en Vorming Amsterdam
2016/2017
BA of arts Grafisch Ontwerp Willem de Kooning Academie
Premaster Tilburg Filosofie, nog mee bezig

Eerdere functies binnen de
JD:

Vormgeving DEMO

Eerdere functies buiten de
JD:

ZZP-er als Grafisch ontwerper, tot heden

Lid van politieke
organisaties:

Jonge Democraten, D66

Lid van andere
maatschappelijke
organisaties:
Lid van de JD sinds:

-

Motivatie

Als filosofie student ben ik veel bezig met het analyseren van de
maatschappij en politiek. Daarnaast word ik getraind om hierover
te schrijven, maar het is net zo belangrijk om hierover te leren
spreken in het algemeen. Net zoals wanneer je politiek
geïnteresseerd bent is schrijven niet afdoende, daarom lijkt het
me belangrijk om me in te zetten voor betere scholing voor elk
actief lid bij de JDA. Ik heb me het afgelopen half jaar actief
ingezet voor de JDA en verschillende trainingen en
masterclasses gevolgd. Ik heb me aangesloten bij de commissie
Duurzaamheid, echter werd deze kort daaropvolgend opgeheven
door de voorzitter. Misschien dat ik naast deze bestuursfunctie
komend jaar ook help in een commissie.

Ongeveer 1 januari 2016

FINANCIËN

Uitgaven

Tussentijdse
Realisatie
2016
€ 199,19
€ 24,88
€ 0,00

Begroting
2015

Realisatie
2015

Begroting
2016

€ 520,00
€ 120,00
-

€ 737,86
€ 118,39
€ 283,48

€ 300,00
€ 100,00

€ 26,80
€ 0,00
€ 309,19
€ 0,00

€ 1.130,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 600,00
€ 0,00
€ 60,00
€ 300,00
€ 0,00

€ 3.830,00
€ 275,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 150,00
€ 1.000,00
€ 160,00
€ 75,00
€ 120,00

€ 3.691,78
€ 166,68
€ 434,50
€ 98,50
€ 394,97
€ 453,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 117,12
€ 678,57
€ 1.318,45
€ 29,57
€ 0,00
€ 0,00

€ 7.105,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 960,00
€ 600,00
€ 2.100,00
€ 165,00
€ 600,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 100,00

€ 1.387,87
€ 29,40
€ 137,25
€ 12,10
€ 959,10
€ 250,02
-

€ 100,00
-

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
-

1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g

Algemeen
Rabobank kosten
Bestuurskosten
Bestuursweekend
Administratieve kosten
Bedankjes Bestuur
Bedankjes Gastsprekers
Promotie intern

2
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
2j
2k
2l
2m

Activiteiten
PINDA
Super PINDA
COM-avond
Introductiedag
Masterclass
Symposium
Twinning
IETS
Commissiebedankdag
Kerstdiner
PJO Activiteit
DomDam debat
Borrel

3
3a
3b
3c

Regiocommissies
Noord-Holland-Noord
Haarlem-Kennemerland
Almere

4
4a
4b
4c
4d

AAV
AAV Januari/februari
AAV Juni
AAV September
AAV December

€ 1.900,00
-

€ 1.778,70
€ 102,00
€ 1.017,25
€ 0,00
€ 659,45

€ 1.500,00
€ 1.100,00
€ 100,00
€ 300,00

€ 0,00
-

5
5a
5b
5c

Promotie / Campagne Team
Promotiemateriaal
Zomeroffensief
Overige
Samenwerkingsactiviteiten D66
Amsterdam
Afroming
Onvoorzien
Totaal Uitgaven

€ 1.000,00
€ 700,00
€ 150,00
€ 150,00

€ 219,31
€ 55,00
€ 0,00
€ 164,31

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 400,00
-

€ 0,00
-

€ 0,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 7.650,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 200,55
€ 6.628,20

€ 1.000,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 12.035,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 24,85
€ 1.611,91

6
7
8

€ 174,31
-

Inkomsten
9

Bijdrage LB
9a Afdracht LB
9b Bestuursweekend
9c Bedankjes bestuur

10
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10g
10h
10i
10j

Bijdrage Activiteiten
PINDA
Super PINDA
COM-avond
Introductiedag
Masterclass
Symposium
Twinning
IETS
Commissiebedankdag
Kerstdiner

11
11a
11b
11c

Regiocommissies
Noord-Holland-Noord
Haarlem-Kennemerland
Almere

12
12a
12b
12c
12d

AAV Ledenbijdrage
AAV Januari
AAV Juni
AAV September
AAV December

13
13a
13b
13c

Promotie / Campagne Team
Promotiemateriaal
Zomeroffensief
Overige

14
15
16

Bijdrage D66 Amsterdam
Donaties
Afgeschreven Crediteuren
Totaal Inkomsten

Tussentijdse
Realisatie
2016

Begroting
2015

Realisatie
2015

Begroting
2016

€ 4.400,00
€ 4.400,00
-

€ 4.683,48
€ 4.400,00
€ 283,48

€ 5.060,00
€ 4.400,00
€ 600,00
€ 60,00

€ 2.635,93
€ 2.635,93
-

€ 1.600,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 200,00
€ 600,00

€ 1.392,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 555,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 497,00
€ 340,00

€ 5.175,00
€ 400,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 2.100,00
€ 165,00
€ 510,00
€ 600,00

€ 516,50
€ 115,00
€ 401,50
-

€ 0,00
-

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
-

€ 0,00
-

€ 650,00
€ 650,00
-

€ 280,00
€ 0,00
€ 280,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 400,00
€ 400,00
-

€ 0,00
-

€ 0,00
-

€ 130,00
€ 55,00
€ 0,00
€ 75,00

€ 400,00
€ 400,00
-

€ 0,00
-

€ 1.000,00
€ 0,00
€ 7.650,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 150,00
€ 6.635,48

€ 1.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.035,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.152,43

€ 6,78

€ 1540,52

Saldo Winst & Verlies

Toelichting Winst- en Verliesrekening
UITGAVEN
Post 1a - Rabobank kosten
In april 2016 zijn de eerste Rabobank (kwartaal) kosten van onze rekening afgeboekt. Het ging om een totaal
bedrag van 24,84 euro. Tevens zijn debetrente van onze rekening afgeboekt. Dit ging om een bedrag van 0,04
euro. Verder zullen de resterende Rabobank (kwartaal) kosten nog worden afgeboekt. Dit gebeurt altijd
achteraf.
Post 2a – PINDA
De kosten van de PINDA post zijn laag gebleven. De geboekte kosten hebben betrekking op drankjes voor
sprekers. Dit reden waarom de kosten laag zijn gebleven komt doordat de georganiseerde activiteiten
(waaronder een activiteit over Oost-Europa en Wapenbezit) hebben plaatsgevonden bij café p96. Er waren
daardoor geen zaalhuur kosten.
Post 2c – COM Avond
De kosten van deze post bestaan uit zaalhuur en sprekerskosten. Aangezien vele avonden hebben
plaatsgevonden bij café p96 zijn de totale kosten van deze post minimaal gebleven.
Post 2d - Introductiedag
In februari 2016 is de introductiedag een keer georganiseerd. De eerste introductiedag was in januari en heeft
plaatsgevonden bij café de Heffer. Wij hebben de introductiedag op een locatie georganiseerd. Naast dat het
een leuke en inhoudelijk middag was zijn de kosten tevens laag gebleven.
Post 2e - Masterclass
De kosten van de post Masterclass zijn een stuk lager uitgevallen dan in begroot. Dit kwam doordat de
masterclassreeks het afgelopen jaar een keer is georganiseerd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de totale
kosten veel lager zijn uitgevallen dan vooraf was begroot.
Post 2i – Commissie bedank-dag (Kader-dag)
Voor de commissie bedank-dag (kader-dag) zijn er kosten gemaakt voor het (i) het huren van twee zalen bij
stichting de Roos (ii) huren van een boot, (iii) inkoop van eten, en (iiii) sprekerskosten. De kosten van zaalhuur
en eten zijn gelijk gebleven net als vorig jaar. De kosten van boot-huur vielen hoger uit. Desalniettemin is in
vergelijking met het varen via een groot-rederij dit toch nog redelijk goedkoop uitgevallen. De kosten van
spreker zijn gelijkwaardig net als vorig jaar. Samenvattend zijn de totale kosten hoger uitgevallen dan in
begroot.
Post 2k – PJO Activiteit
In maart 2016 hebben wij in samenwerking met de Jonge Socialisten Amsterdam een onderwijsavond
georganiseerd. Dit heeft plaatsgevonden bij het Barleaus Gymnasium. Er waren vier gastsprekers en een
moderator. De totale kosten bestonden uit zaalhuur en sprekerskosten. Door de grote opzet, de mooie locatie
en vele sprekers zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf was in begroot.
Post 8 - Onvoorzien
Er is in April 2016 een bloemboeket namens het bestuur verstuurd naar de secretaris Pers en Promotie. De
reden daartoe is privé. Desalniettemin vonden wij het van urgent belang om dit te doen en daarom is deze
keuze gemaakt.

INKOMSTEN
Post 9a – Afdracht
Aan het begin van dit jaar is het eerste deel van de afdracht ontvangen. Dit bedroeg in totaal 2635,93 euro.
Vooruitkijkend zal de tweede afdracht plaatvinden in Juni/Juli. Dit zal naar verwachting gaan om een bedrag
van circa 1400 euro.
Post 10e - Masterclass
De opbrengsten van de masterclass reeks 2 is lager uitgevallen dan in begroot.
Dit is gekomen doordat minder leden zich hadden aangemeld en wij daardoor ook minder
deelnemersbijdrages hadden ontvangen. Daarnaast heeft er geen derde masterclass reeks plaatsvonden.
Daardoor zijn tevens minder opbrengsten gegenereerd dan vooraf was in begroot.
Post 10i – Commissie bedank-dag (kader-dag)
De commissie bedank-dag is gefinancierd met een LB bijdrage, een afdelingsbijdrage en een
deelnemersbijdrage. De LB bijdrage ging om een bedrag van 300 euro. Dit bedrag moet nog worden
ontvangen. De afdelingsbijdrage ging om een bedrag van 500 euro. De deelnemersbijdrage is lager uitgevallen
dan in begroot. Dit kwam doordat er minder aanmeldingen waren dan vooraf was geprognotiseerd.

Balans per 13-06-2016
Activa
1 Bank
2 Debiteuren
Totaal Activa

Passiva
€ 1593,76
€ 317,44
€ 1911,20

3 Saldo W&V
4 Crediteuren
Totaal Passiva

€ 1547,80
€ 363,40
2
€ 1911,200

Toelichting Balans per 13-06-2016
ACTIVA
Post 1 - Bank
Het huidig banksaldo per 10 juni 2016 was €1.593,76 euro.
Post 2 - Debiteuren
De vereniging zal nog twee bedragen ontvangen. Dit gaat om een projectsubsidie en bestuursweekendkosten. Voor het correct verwerken van de (debiteuren) post zijn volgende twee posten van de W&S
rekening gebruikt. Dit zijn de post Bestuurs-weekend en de post 2i commissie-bedankdag. Deze posten zijn
gebruikt als tegenrekeningen. Hierdoor worden de opbrengsten opgenomen in de tussentijdse realisatie van
2016 en daarmee adequaat boekkundig verwerkt.
PASSIVA
Post 3 – Saldo W&S
Deze post is om opgenomen om de balans in evenwicht te brengen. Tevens is deze post ter informatie en om
boekhoudkundige reden opgenomen in ons huidig Excel boekhoudprogramma. Deze post wordt na
goedkeuring van de AAV ingevoegd in het eigen vermogen.
Post 4 - Crediteuren
Er is nog een openstaande betaling. Deze betaling heeft betrekking tot de zaalhuurkosten van stichting de
roos. Dit was de locatie van de kaderdag. Voor het correct verwerken van de (crediteuren) post is de post 10i –
commissie bedank-dag van de winst en verlies rekening gebruikt als tegenrekening. Hierdoor worden de
kosten toegerekend aan de tussentijdse realisatie van 2016 en daarmee adequaat boekkundig verwerkt.

Toelichting KasCO – JDA
Tijdens het controleren van de bonnen hebben wij ten aanzien van een viertal uitgaven geen bonnen kunnen
vinden. Voor het ontbreken van deze bonnen heeft de Penningmeester ons inziens goede verklaringen
afgeven, waarbij hij heeft beloofd dat deze bonnen alsnog zullen worden toevoegen aan de administratie.
Met betrekking tot de tussentijdse winst- en verliesrekening alsmede de balans hebben wij onze bevindingen
gedeeld met de Penningmeester. Over deze verslaggeving hebben wij hem een aantal vragen gesteld en deze
zijn voor ons bevredigend beantwoord. Met bovenstaande kanttekening inzake de ontbrekende bonnen keurt
de kascommissie de financiële administratie goed.

