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Nijkerk, mei 2021

Aan het bestuur van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging
Wij hebben de jaarrekening 2020, bestaande uit de balans per 31 december 2020, de
resultatenrekening over 2020 en de toelichtingen daarop, alsmede de onderliggende
boekhouding van de vereniging gecontroleerd.
Wij hebben vastgesteld dat de verantwoorde saldi van de bank- en spaarrekeningen per 31
december 2020 in overeenstemming zijn met de originele afschriften per deze datum. We
hebben gezien dat de ING rekening in 2020 is opgeheven, waardoor de bankkosten sterk zijn
afgenomen. Ook hebben we een aantal facturen gecontroleerd met de bankafschriften.
Opmerkelijke veranderingen in de cijfers van de balans en de resultatenrekening zijn
duidelijk toegelicht. De bevindingen zijn op 26 mei 2021 besproken met de penningmeester
van de vereniging, de heer A. van Asperen. We hebben op alle vragen een duidelijk
antwoord gekregen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van € 621. De concerten konden in 2020
ondanks de Corona crisis allemaal doorgaan.
Tijdens onze controle hebben we diverse zaken doorgenomen en ook kennisgenomen van de
begrotingen 2021 en 2022.
De ledenadministratie is bij mevr. Alfrink ondergebracht; wij hebben naar die administratie
niet gekeken. Wel hebben we gezien dat het ledenaantal iets is toegenomen.
Wij vinden de vereniging financieel gezond en hebben geen bijzonderheden aan u te
melden.
Wij concluderen dat de administratie op een correcte wijze is gevoerd en dat de jaarrekening
2020 voldoet aan de eisen om daarmee verantwoording te kunnen afleggen aan bestuur en
leden.
Wij stellen de leden van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging voor om de penningmeester te
dechargeren en de jaarrekening 2020 vast te stellen, alsmede het positieve saldo 2020
conform voorstel ten gunste van de reserve te brengen.
In het verlengde van dit voorstel kunnen de leden aan de hand van alle stukken, waaronder
ook het jaarverslag 2020 van de secretaris, het voltallig bestuur dechargeren voor het
gevoerde beleid en beheer in 2020. Wij stellen de leden voor hiertoe te besluiten.
Met vriendelijke groet,
w.g. De heer N. Woltil
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