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VERSLAG KASCOMMISSIE KNGMG 2012 
van de kascontrole over het boekjaar 2011 en de begroting 2012, uitgevoerd dd 04-04-
2012  
 
De in 2009 benoemde kascommissie KNGMG bestaande uit de leden H.J.W.G. (Henk) 
Schalke en K. (Klaas) Maas, heeft na de kascontroles over de boekjaren 2009 en 2010, op 
verzoek van het KNGMG-Hoofddbestuur voor een derde maal de kascontrole uitgevoerd. 
Deze kascontrole over het boekjaar 2011 is uitgevoerd dd 04-04-2012 ten kantore van het 
KNGMG, Prinsessengracht 23 te Den Haag, in een zitting waarbij de penningmeester 
KNGMG, mw. Els Ufkes, een toelichting gaf op, en de vragen beantwoordde over, de 
financiële verslaglegging over 2011 en de begroting voor het jaar 2012. Vooraf ontving 
de kascommissie de volgende informatieve documentatie: 
 

1. De gedetailleerde jaarrekening KNGMG 2011 uitgewerkt in een staat van Baten 
(inkomsten) en Lasten (uitgaven). 

 
2. De balans KNGMG per 31-12-2011 uitgewerkt in een overzicht van de Bezittingen vs 

Schulden en vermogen. 
 

3. De begroting KNGMG voor het jaar 2012. 
 

4. Een samenvatting van deze staten op totalen per budget categorie, bedoeld als 
informatie aan de leden en daartoe te plaatsen in de Geo-brief  

 
5. Een kort financiële verslag KNGMG 2011. 

 
Deze documentatie werd tijdens de zitting van de kascommissie gecompleteerd met de in 
een ordner verzamelde bankafschriften, facturen, kwitanties en overige documentatie 
betreffende de financiële transacties van 2011. De staten zijn gecontroleerd en waar 
nodig nader toegelicht door de penningmeester. 
 
De Kascommissie heeft de opgaven van de liquide middelen in de balans gecontroleerd 
aan de hand van de bankafschriften van de 5 bankrekeningen van het Genootschap en 
deze in orde bevonden. 
 
Specifieke vragen en opmerkingen van de Kascommissie betroffen: 
 
- De door het Bestuur KNGMG aangebracht aanpassingen in de Begroting 2011, 

nadat deze was gecontroleerd door de kascommissie. De aanpassing betrof enkele 
details in de budgetten t.b.v. de Acitviteiten en de Verenigingskosten, als ook de 
toevoeging van een reservering ad €5000,--  als dotatie 2011 t.b.v. het Eeuwfeest 
2012.  
Het Bestuur is natuurlijk bevoegd zulke wijzigingen aan te brengen; de 
communicatie daarover vooraf zou de vraag dienaangaande van de Kascommissie 
hebben voorkomen. 
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- De opvoering van de post “Ichnofacies course” als ‘inkomen’ (onder baten) en als 
‘schuld op korte termijn’ op de Balans is door de penningmeester afdoende 
toegelicht. 

- De opvoering van de post “Kosten oninbare contributievorderingen” (onder Lasten) 
en de post “Vordering voor oninbaarheid” (onder Bezittingen) is door de 
penningmeester afdoende toegelicht. 

- De Balans per 31-12-2011 toont t.o.v. de Balans van het jaar daarvoor een toename 
in liquide middelen ad € 44.647,--. Deze toename, blijkt niet uit de staat van baten 
en lasten 2011, ze betreft dan ook niet de financiering van de lasten in 2011 maar 
reeds ontvangen sponsorgelden voor het Eeuwfeest 2012 die daarom alleen op de 
Balans zijn geboekt als ultimo 2011 beschikbare liquide middelen. 

- Aan de Kascommissie is meegedeeld dat uit navraag gebleken is dat uit hoofde van 
een ‘mondeling convenant’, Shell de subsidie van de Escherprijs verzorgd (voor 
2012 begroot op € 3000,--). De Kascommissie beveelt aan deze informatie zo vast 
te leggen dat ze niet bij een volgende bestuurswisseling weer verloren gaat. 

- De kascommissie heeft geadviseerd om de SNJG-bijdrage aan het Eeuwfeest te 
anders te omschrijven dan als een dotatie “in natura”. 

- De kascommissie heeft zich verbaast over de stijging van de begrotingspost 
bijdrage/kosten EFG van €1000 (begroting 2011) naar € 3900 (begroting 2012). De 
penningmeester zal de EFG vragen om een nadere toelichting van hun laatste 
factuur. 

 
Naast deze specifieke opmerkingen heeft de kascommissie nog enkele suggesties gedaan 
voor tekstuele aanpassingen in het  Financieel verslag 2011 en ook geadviseerd de 
weergave van bedragen in de financiële staten te uniformeren. 
 
De commisie bedankt de penningmeester voor de heldere en complete rapportage en 
toelichtingen die zij mocht ontvangen  
De commissie heeft geconstateerd dat het Genootschap er in geslaagd is om na een 
financieel prudent beleid in de afgelopen jaren en een succesvolle sponsorwerving in 
2011, het jaar 2012 te starten met een budget dat toereikend is voor zowel de reguliere 
activiteiten van het genootschap als voor de inmiddels gerealiseerde grootse viering van 
haar eeuwfeest. 
De commissie wil het het Bestuur daarmee complimenteren, met name ook de 
penningmeester voor haar aandeel daarin. 
 
 
04-04-2012 
De Kascommissie: 
 
 
Henk Schalke (w.g.) 
 
 
Klaas Maas (w.g.) 


