VERKLARING van de Kascontrolecommissie over de jaarrekening over 2014
van de PvdA Amsterdam
Op 27 februari en 6 maart 2015 heeft de kascontrolecommissie de rekening van de PvdA Amsterdam
over 2014 besproken met de penningmeester Adam Sibarani en inzage gehad in de financiële
stukken. De commissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de thans voorliggende rekening
vast te stellen en de penningmeester en zijn voorganger Geert Eggink decharge te verlenen over het
boekjaar 2014.
De commissie maakt hierbij de volgende opmerkingen:
1. De eindsaldi van de bankrekeningen over 2013 en 2014 sluiten niet volledig op elkaar aan. Het
betreft een verschil van enkele honderden euro. De saldi zijn in 2013 niet geheel correct in de
rekening verwerkt, wat vermoedelijk verband houdt met de overgang van de bankrekeningen van de
ING naar de Rabobank.
2. Uit het overleg met de penningmeester is gebleken dat niet vaststaat dat de in de rekening
opgevoerde vorderingen nog tot het volledig bedrag te innen zijn. Indien die vorderingen inderdaad
niet inbaar blijken, dienen ze te worden afgeboekt, hetgeen dan verwerkt moet worden in de
rekening over 2015.
3. In enkele gevallen is ter onderbouwing van een betaling in de administratie slechts een emailbericht aanwezig en ontbreekt een bon of factuur. De commissie heeft geen reden om te
twijfelen aan de juistheid van die betalingen, maar acht het zeer gewenst dat de volledige
bewijsstukken in de administratie aanwezig zijn.
4. De algemene reserve (Kapitaal) is gedaald van omstreeks 45.000 euro in 2013 naar 18.000 euro
ultimo 2014. Deze daling houdt vooral verband met de uitgaven voor de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen. In de begroting voor 2014 was niet zichtbaar gemaakt welk bedrag uit
de middelen van de PvdA Amsterdam beschikbaar was voor die campagne. De commissie adviseert
het bestuur een meerjarenbegroting op te stellen, waardoor inzichtelijk wordt welk bedrag in 2018
vanuit de middelen van de PvdA beschikbaar is voor de campagne in dat jaar.
Tot slot wil de commissie een ongevraagd advies uitbrengen met betrekking tot de aanstelling van de
kascontrolecommissie. In de voorbije jaren is onzes inziens te weinig waarde gehecht aan de invulling
van de rol van de kascontrolecommissie, terwijl die invulling van essentieel belang is voor het op
degelijke wijze controleren en adviseren van de penningmeester. We adviseren dit en toekomstige
besturen van de PvdA Amsterdam daarom meer werk te maken van de samenstelling en taakstelling
van de kascontrolecommissie. Immers, voor een partij met zoveel leden als de onze zou het niet
onmogelijk moeten zijn om een groep capabele – en eventueel beproefde cijferaars – samen te
stellen.
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