
Alkmaar, 01-09-2021 
Geachte mevrouw van der Veer, geachte kascommissie, 

Dank voor uw laatste vragen en uw inzet voor de vereniging. Bij deze onze antwoorden 
waarna wij u als kascommissie uitnodigen om uw bevindingen op de komende ALV op 15 
september te presenteren. 

- Dat de potjes voor de werkgroepen in het verleden zijn opgeheven doet niet ter zake.
Op de komende ALV zal gestemd worden door de leden of zij akkoord zijn met de
nieuwe begroting.

- Eind 2019 staat de computer voor €405,00 in de boeken. Deze is weer verder
afgeschreven in 2020, zie de Excelsheet. Dit is een RN computer door Gerald Megens
met de RN pas betaald. Deze computer staat nu nog bij de heer Megens, deze proberen
we nog steeds terug te krijgen. Dit is geen zaak voor een incassobureau aangezien het
hier om een ontvreemding gaat en geen schuld.

- Om kosten duidelijk weer te geven is er een boekhoudprogramma in gebruik namelijk
Snelstart. In 2019 was dit Exact. In 2020 zijn we overgestapt naar Snelstart, Exact
heeft toen dat jaar nog meegedraaid. Het eerste dat Marjan de Visser na haar
aanstelling heeft gedaan, eind 2020, is het abonnement van Exact opheffen. Naast het
programma Snelstart is geen ander programma in gebruik. Het is aan het bestuur zelf
om te bepalen welk boekhoudprogramma er gebruikt wordt.

- De vorderingen op de heer Megens zijn al in de balans gezet. De specificaties staan in
de Excelsheet. De terugvordering van de vergoeding van de heer Megens van €1685
heeft invloed op de balans: de vorderingen nemen toe. Dit bedrag van €1685,00 is wel
uitbetaald maar niet geaccordeerd. Het is wel teruggedraaid. Omdat die terug moet
worden betaald staat dit bedrag in de balans onder overige vorderingen. Dit staat ook
in de Excelsheet. De contributieschulden van de heer Megens à € 115,00 (voor 2019 en
ook voor 2020) staat in de balans onder de vorderingen. Deze staan onder de post
debiteuren, zie ook hiervoor de toelichting op de balans. U vindt het tevens in de
jaarstukken onder ‘Debiteuren niet betaalde contributie’. De vergoeding 1685,00 blijft
in de boeken staan van 2019 en 2020 want we zijn er nog mee bezig. Het is echter nog
onzeker dat het wordt terugbetaald.

- De Horiba meter is in beheer bij Femke van der Knaap. Boekhoudkundig is de meter
niet opgenomen in de inventaris, maar als kosten.

- Uw overige vragen over een schuldberekening van Ninette, terugbetalingen, een
computer en boekhoudprogramma’s kunnen wij momenteel niet beantwoorden omdat
wij niet weten waar u precies op doelt. Wellicht kunnen wij die nog toelichten tijdens
de komende ALV.

Wij willen als bestuur u nog aanspreken op uw houding en communicatie. Uw zeer 
vijandige, onbeschofte en suggestieve wijze van communiceren, ook naar onze externe 
boekhouder in wie wij het volle vertrouwen hebben, draagt niet bij aan een constructieve 
samenwerking en correcte controle van het financieel beleid van de vereniging. De 
vereniging heeft de stukken binnen de gestelde termijnen aan u overhandigt. Omdat u ook 
weigert fysiek bijeen te komen met de boekouder en penningmeester, zien wij ons 
genoodzaakt de verdere communicatie te staken tot aan de ALV op 15 september. Tijdens 
deze ALV kunt u uw bevindingen presenteren aan de leden waarna zij kunnen stemmen over 
goed- of afkeuring. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Jazzy de Groot 
Voorzitter Restauratoren Nederland




