
Vragen financiën najaars ALV 2020  
 

Tuin 211: 

 1ste vraag: 

Mijn vraag is dan ook aan het bestuur om de reservering die ik 2019 hebt gedaan te reserveren voor 

2021 om hopelijk dan een Amsterdamse avond te organiseren. De vraag was om het bedrag van 

tussen de 1250/1500 euro te reserveren voor 2021. 

      

Antwoord: De begroting van 2020 blijft gelijk aan die van 2019. Er wordt nog gewacht. Voor de 

feestavond moet er nog wel een begroting worden ingediend 

  

 

Tuin 157: 

Hierbij een toelichting gevraagd op de volgende punten: 

Als kantinecommissie hebben wij graag uitleg over de omzet/inkoop, 

En de opmerking van de kascontrolecommissie. 

 

De omzet bedroeg in 2019 volgens opgave 5357 euro. Inkoop volgens opgave................. 5285 euro, 

wat betekent een winst van 72 euro. Dit is volgens ons geen juiste weergaven van de inzet die door 

de kantinecommissie is gedaan 

 

Wat betreft de opbrengst. 

 

De winst wordt niet juist weergegeven als het bestuur al de uitgaven van consumptie/kosten te 

behoeve van de commissies en recepties, representatie ten laste legt bij de inkoop kantine. Wij 

vinden dan ook dat dit aan de leden moet worden uitgelegd, dit om aan te geven dat de kantine ook 

zijn aandeel heeft bijgedrage aan de opbrengsten voor het  algemeen belang van de tuin. 

 

Opmerking kascontrole kascommissie; 

 

Volgens de commissie worden de begrotingen niet duidelijk aangeven dit zou kunnen, waarom dan 

de kantine apart genoemd wordt is ons niet duidelijk, daarom graag uitleg. Uitgegeven in 2019 948 

euro.  Begroting 2019 2000 euro, het lijkt mij dat we ruim binnen de begroting zijn gebleven.  Over 

deze  punten graag uitleg naar ons toe en ook de leden  

             

          Met vriendelijke groeten Kantine Commissie. 

      

Antwoord:  

Bij de controle van de kascommissie is het volgende geconstateerd: 

1. Er wordt niet consequent met het CASHr kassasysteem gewerkt, dit geeft een verkeerd 

beeld.  

2. Er is geen duidelijkheid over de inkomsten en uitgaven van de klaverjasavonden, dit wordt 

niet geregistreerd.   



3. Na iedere openstelling van de kantine en gebruik van het CASHr kassasysteem moet het 

kasgeld geteld worden,  dit word ingevuld op een rekenblad en deze wordt bij de 

omzetafdracht gevoegd, dit wordt niet gedaan.  

4. De kascommissie ziet graag minder verschil in het begrotings bedrag € 2000 en werkelijk 

€ 948.  Het bestuur ziet dit als inderdaad binnen de begroting en als zuinigheid voor 

Tuinwijck. De kascommissie ziet hier liever minder verschil in 

 

Alle leden, commissies en besturen zijn zich ervan bewust dat de kantinecommissie haar inzet in 

2019 heeft geleverd. 

 

De omzet van de kantine kan in 2019 verhoogd worden met een bedrag van 473 euro die geboekt is 

op de inkoop kantine, welke bedoeld was voor de commissieavond. Dit kan niet meer gecorrigeerd 

worden in de boeken.  

 

Tuin 108: 

Bedankt voor alle stukken en uitleg. Als ik naar de winkel kijk, zag ik dat de cijfers van 2019 

verschillen wat betreft de baten en lasten van 2019, en die op de begroting van 2021 (in de rij van 

werkelijk 2019). Ik vroeg me af waarom dat was. 

  

Bij begroting 2021 staat, dus in de rij Werkelijk 2019: 

Verkoop winkel                             13.934 

Inkoop winkel                    -9.402 

Kosten inkoopcommissie              1.156 

Totaal                                    3.376 

  

Verkoop gasflessen              7.346 

Inkoop gasflessen                         -7.557 

Totaal                                       -210 

 

Bij Baten en Lasten 2019 staat (dus Werkelijk 2019): 

Verkoop winkel                    13.477 

Inkoop winkel                    -9.402 

Kosten inkoopcommissie              1.156 

Totaal                                    2.919 

 

Goed gezien. Er is een verschuiving geweest naar de gasverkoop. Datzelfde verschil moet je dus ook 
zien bij de gasverkoop. Er waren wat gasflessen op factuur verkocht met een verkeerde 
grootboekrekening. Deze zijn in de rapportage handmatig verschoven, maar daar hebben we bij het 
maken van de begroting niet meer aan gedacht. We zullen dit natuurlijk aanpassen in de begroting 
 
Vraag broeikas:  

Waarom zijn de inkomsten van de broeikas niet terug te vinden in de jaarrekening? 

 

Antwoord:  

de broeikas is onderdeel van de winkel, dat maakt dat er BTW kan worden teruggevraagd 



In 2019 was de verdeling van de winkelverkopen als volgt: 
  
€ 10.586,71      winkelverkopen 
€    2163,66      broeikas verkopen  
€       674,42     inkoop broeikas 
€    1183,46      diensten 
  

 
 


