
Aantal financiële controles 
Zoals in het HR staat aangegeven, zullen er minstens vier controles per jaar plaatsvinden. Wij 
adviseren de commissie om de controles vlak voor een ALV te plannen. Daarbij geven wij het advies 
bij de eerste controle zowel de oude commissie als de nieuwe commissie aanwezig te hebben. Op 
deze manier kan de nieuwe commissie door de oude commissie worden ingewerkt.  
 
Aanwezigheid penningmeester 
Ons advies is om de commissie een eerste check uit te laten voeren in afwezigheid van de 
penningmeester. De penningmeester zal ervoor moeten zorgen dat de commissie inzicht heeft in alle 
benodigde documenten, zodat de controle kan worden uitgevoerd. Na de controle is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de penningmeester en/of de penningmeester om 
verantwoording te vragen.  
Het bovenstaande vereist een duidelijke boekhouding, gezien het feit dat de penningmeester niet 
aanwezig zal zijn voor uitleg. Daarnaast kan er op deze manier rustig naar de financiën gekeken 
worden.  
 
Checklist controles 
1. facturen en declaraties 

 Controleer of the bedragen op de facturen overeenkomen met de bedragen in Conscribo/op 
de rekening. Alle facturen boven de €20 euro worden in ieder geval nagekeken.  

 Controleer of de bedragen op de juiste post zijn geboekt 

 Controleer of de bedragen op de facturen gerelateerd zijn aan het doel (geen eigen uitgaven, 
etc.) 

2. incasso’s  
 Bekijk hoeveel er in totaal is geïncasseerd. Lijkt dit bedrag te kloppen? 

 Controleer of alle deelnemers de activiteiten waar zij aan hebben deelgenomen hebben 
betaald 

 Controleer of er storneringen zijn. Wie heeft het geld gestorneerd? Is deze persoon hier al 
over ingelicht? 

3. debiteuren en crediteuren 
 Bekijk welk bedrag er open staat aan debiteuren en crediteuren. Zijn dit redelijke bedragen? 

 Debiteuren dienen na drie maanden omgezet te worden in dubieuze debiteuren. The 
commissie dient hier inzicht in te hebben. Daarbij zal de penningmeester om een verklaring 
worden gevraagd 

4. resultatenrekening 
 Controleer de resultatenrekening. 

 Vergelijk de resultatenrekening met de begroting. Wijken de gemaakte kosten af van de 
begroting? Zijn er verklaringen voor deze verschillen? 

 
Checklist laatste controle van het seizoen 

 Controleer of het bedrag op de balans overeenkomst met het bedrag op de bankrekening 

 Controleer of de daadwerkelijke voorraad overeenkomt met de voorraad op de balans (een 
telling van de voorraad is hiervoor noodzakelijk) 

 Controleer of er items moeten/kunnen worden afgeschreven 

 Controleer of er nog debiteuren en/of crediteuren openstaan en vraag de penningmeester om 
een plan van aanpak om het openstaande bedrag te innen. 

 Controleer of alle tijdelijke balansposten gelijk zijn aan nul 

 


