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Beste leden, 

In de aanloop naar de ALV hebben wij een controle uitgevoerd van de boeken van 
onze vereniging. Daarbij hebben wij generiek de juistheid en volledigheid van de 
boekhouding onderzocht en specifiek gekeken naar een aantal zaken waar in de 
afgelopen tijd discussies en vragen over zijn geweest binnen de vereniging. Het 
resultaat van onze controle is een positief advies aan de ALV om decharge te verlenen 
aan het bestuur over het boekjaar 2015/2016.  

We zijn blij te constateren dat de meeste punten uit onze vorige brief aan de ALV door 
het bestuur zijn opgevolgd. Daarnaast is ons een aantal zaken opgevallen die we 
hierna toelichten en waar nodig voorzien van advies aan het bestuur en de ALV. 

Ledenadministratie en contributie 
Naar aanleiding van de bespreking van de boekhouding over 2014-2015 in de ALV 
van vorig jaar is veel tijd gestopt in het alsnog incasseren van openstaande 
contributiegelden. Dit heeft geleid tot een afname in de openstaande debiteuren. 
Daarnaast heeft de inzet van ClubCollect blijvend vruchten afgeworpen. De 
kascommissie complimenteert de penningmeester met de sterk verbeterde discipline 
t.a.v. de contributie inkomsten. 

Kledingfonds 
In onze brief van 15 januari 2016 heeft de kascommissie aan het bestuur geadviseerd 
om met een verbetervoorstel te komen ten aanzien van het kledingfonds. Helaas 
hebben wij dit voorstel nog niet gezien. De penningmeester heeft wel een aantal 
maatregelen genomen om meer transparantie te krijgen in de toepassing van de 
kledinggelden. Deze bieden soelaas, maar hebben vooralsnog onvoldoende kader 
doordat er nog geen door de ALV goedgekeurd verbetervoorstel is. De kascommissie 
adviseert het bestuur om zo snel mogelijk alsnog met een voorstel naar het ALV te 
komen. 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Vrijwilligersvergoedingen 
Er ontbreekt binnen de vereniging een beleidskader t.a.v. vrijwilligersvergoedingen. 
Hierdoor ontstaat de schijn van willekeur. De kascommissie constateert geen fouten, 
maar adviseert het bestuur om een duidelijk kader ter besluitvorming aan de ALV voor 
te leggen. 

Weergave resultaat van de kantine 
Door het wegvallen van de stichting is de vereniging gedurende het loopjaar 
gedwongen om het beheer van de kantine op zich te nemen. In de afrekening is enkel 
het eindsaldo van de kantine opgenomen. Gegeven de omvang van geldstromen 
binnen de kantine vindt de kascommissie dit voor de toekomst onvoldoende. We 
adviseren het bestuur om voortaan een betere specificatie van kosten en opbrengsten 
van de kantine te geven. 

Structuur en indeling boekhouding vs jaarverslag: 
Op dit moment ontbreekt een direct verband tussen de structuur van de 
boekhouding, die van de rapportage via balans/resultatenrekening en de indeling van 
het jaarverslag. Dit maakt het onnodig moeilijk om gedegen inhoudelijk oordeel te 
vormen. De penningmeester heeft aangegeven dat vanaf het bestuursjaar 2016-2017 
vergelijking eenvoudiger wordt, doordat de begroting en de boekhouding qua 
indeling en terminologie gelijk zijn getrokken. De kascommissie vindt dit een goede 
ontwikkeling. We adviseren het bestuur om deze uniformiteit in terminologie en 
indeling ook door te voeren in het jaarverslag. 

Immateriële vaste activa  
Met de verhuizing naar Arnhem Zuid is de gemeente met de Arnhemse Boys 
overeengekomen dat de Arnhemse Boys een zekere waarde aan gratis gebruiksrecht 
krijgt. Dit vertegenwoordigd een balanswaarde van 103.937 euro. 

In de periode dat de stichting de exploitatie van de kantine deed, werd dit gratis 
gebruiksrecht verzilverd doordat de Arnhemse Boys voor niets gebruik kon maken van 
alle niet-veldhuurgerelateerde voorzieningen. 

In het afgelopen jaar is het aantal niet-veldhuur gerelateerde voorzieningen door de 
gemeente anders ingezet, buiten bereik van de Arnhemse Boys gehaald of van een 
huurtarief voorzien. Voorbeelden hiervan: 

• de helft van de kantine is door de gemeente verhuurd aan een fitness bedrijf, 
waardoor deze ruimte niet meer bruikbaar is voor de Arnhemse Boys 

• We moeten we tegenwoordig huur betalen voor de wasruimte 
• De huren van de fysiotherapeut (425 per maand, inc BTW) en de SKAR (onbekend) 

zijn van de stichting overgebracht naar de gemeente. 



• Wij moeten tegenwoordig huur betalen voor de kantine 

Hierdoor is de netto waarde van de niet-veldhuur gerelateerde voorzieningen voor de 
Arnhemse Boys aanzienlijk verminderd, terwijl de kosten zijn gestegen.  

De kascommissie is van mening dat de immateriële vaste activa zich óf herkenbaar 
waarde voor de vereniging dienen op te leveren, óf dienen te worden verwijderd van 
de balans. 

De kascommissie vraagt aan het bestuur om: 

- inzicht te geven in de waarde die de immateriële vaste activa daadwerkelijk 
representeren. 

- inzicht te geven hoe de waardevermindering terug komt in de huur die we aan de 
gemeente betalen. 

Indexering immateriële vaste activa 
zoals in voorgaande paragraaf uitgelegd, vertegenwoordigen de immateriële vaste 
activa van oorsprong een tegenwaarde van onroerende goederen. Deze hebben 
gedurende de looptijd een waarde-ontwikkeling. De kascommissie is van mening dat, 
los van wat we in de voorgaande paragraaf hebben benoemd. de balanspost jaarlijks 
dient te worden geïndexeerd naar rato van de waardestijging/-daling van 
vergelijkbare onroerende goederen. Hiermee voorkomen we, dat met de 
waardestijging van het sportcomplex, de balanspost netto een afnemende waarde 
heeft voor de vereniging.  

We vragen het bestuur een werkwijze te ontwikkelen voor de indexering, die bij 
voorkeur met terugwerkende kracht wordt toegepast. 

Met vriendelijke groet, 

Kascommissie Arnhemse Boys, 

Toon Hartemink Sander Ettema




