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: Ramon Pijst

Verklaren hierbij stukken en bescheiden, betrekking hebbend op de jaarrekening over de
periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 van de afdeling GroenLinks Zuid
Holland te hebben gecontroleerd. In verband met de Covid-quarantaine is dit op afstand
uitgevoerd.
Bij de controle bleek een aantal kleine onregelmatigheden, een (doorlopende) betaling
uit 2018 was niet onderbouwd in het dossier (maar is wel waarschijnlijk) en 1 betaling is
een combinatie van een factuur en het rechttrekken van een onvolkomenheid uit
voorgaande jaren (a 4 euro). De registratie van verplichtingen was niet aanwezig, maar
kon wel gereconstrueerd worden. Als aanbeveling wil de kascommissie meegeven om in
het dossier een onderbouwing bij balansposten op te nemen, vooral “Nog te betalen”.
De hoogte van de vrijval verkiezingsfonds is niet onderbouwd of op de realisatie
campagne 2019 gebaseerd, maar door de driehoek vrijval, dotatie en winstbestemming
heeft dit uiteindelijk geen effect op de verslaglegging. De dotatie was het dubbele ten
opzichte van de begroting. Een vastgelegd boekingsbeleid verdient de voorkeur.
In de kosten kan geconstateerd worden dat er beduidend minder geld is uitgegeven (aan
de provinciale campagne) dan dat er aanwezig was in de voorziening. Uit de voorziening
is 10.000 euro niet benut. De vraag of er een (nog) beter verkiezingsresultaat was
geweest als er volgens voorziening was uitgegeven overstijgt deze controle.
Met inachtneming van de aandachtspunten kan gesteld worden dat de verantwoording
een getrouw en volledig beeld geeft van de financiële situatie van de afdeling en de
daarbij horende verplichtingen.
De kascommissie verzoekt de algemene leden vergadering om de penningmeester
décharge te verlenen voor de cijfers en het gevoerde beleid over de periode 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019.
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