Verslag kascommissie financieel jaar 2021 NSIJP
Kas commissie : Christianne Remmé/ Inge Wigbers
NSIJP: Harm Akse (penningmeester NSIJP)/ Groenned: Ettje Graafstra ( administratief medewerkster)
Woensdagavond 9 maart 2022 werd in een online vergadering door de ondergetekenden de jaarlijkse
controle van de boeken van het NSIJP uitgevoerd. In haar rol als uitvoerende werden wij door Ettje
Graafstra de financiële administratie van 2021 geleid in aanwezigheid van de penningmeester.
Diverse controles zijn door ons uitgevoerd op verschillende grootboekrekeningen. Alle facturen waren
prima terug te vinden in de administratie. Ook zijn alle saldi van de rekeningen van het NSIJP
geverifieerd en in orde gevonden. Er zijn tijdens ons onderzoek geen onrechtmatige uitgaven
geconstateerd.
Omdat het jaar anders verlopen is, dan bij aanvang te voorzien was door de corona pandemie, zijn ook
de uitgaven niet conform de begroting geweest. Op veel posten is minder uitgegeven dan begroot. Deze
afwijkingen waren helder beschreven en de bestemmingen van de niet bestede gelden waren
overzichtelijk gerubriceerd. Door de invoering van de nieuwe richtlijnen van de RVO met betrekking tot
registratie van paarden en locaties op UBN-nummers is er fors meer werk geweest voor het
stamboekkantoor. Om die reden zijn er ook meer kosten gemaakt dan in een “normaal” jaar doordat er
veel in- en overschrijvingen zijn geweest, vragen en ook meer nieuwe leden.
In discussie met de kandidaat-penningmeester werd in 2021 het advies geformuleerd om op de balans
het bedrag aan statiegelden uit de ‘voorzieningen’ te halen en voortaan als een ‘langlopende schuld’ op
te voeren. Dit advies is opgevolgd en uitgevoerd. Er zijn 7.100 afstammingsbewijzen in omloop. De
hoogte van het statiegeld bedrag is dekkend. De spreiding van het vermogen middels diverse
bankrekeningen blijft, gezien het groeien van het vermogen van de vereniging, de aandacht vragen. Er is
een nieuwe bankrekening geopend bij Bunk bank, maar hier is nog niets op gestort.
Wij hebben verder gesproken over de cybersecurity van onze systemen en werkwijze. Hier is aandacht
voor en in 2022 wordt de werkwijze verder verbeterd én veiliger gemaakt door o.a. over te stappen naar
een SharePoint omgeving.
Wij zijn van mening dat, het bestuur van het NSIJP met de professionele ondersteuning van Groenned
ook dit jaar uitermate correct en zorgvuldig met de financiën van het NSIJP is omgegaan.
Wij hebben verder geen aan-of opmerkingen inzake het financiële beheer / administratie van de
middelen van het NSIJP en stamboekbureau.
Namens de kascommissie,
Christianne Remmé en Inge Wigbers

