Virtus onderzoek naar aanleiding van ALV en oordeel kascontrole commissie

Tijdens de ALV hebben de leden aangedrongen op een controle van de cijfers nadat de kas -controle
commissie geen decharge verleende aan de cijfers over boekjaar 2016 – 2017.
Marc Pellen en ik hebben aangegeven hierbij te willen helpen.
Waarbij wij hebben aangegeven ons best te doen om te kijken of we dit kosteloos kunnen realiseren.
Door dit besluit hebben we Ruud Quispel en Izzet Aksoy benaderd of ze nog 1 keer de cijfers naast
elkaar wilden leggen samen met alle boekstukken, bonnen en afschriften.
Na een aantal vergaderingen en ook veel zoekwerk vanuit Ruud en Izzet was onze conclusie dat niet
alles verantwoord kon worden aan de hand van de aanwezige stukken.
In de tussentijd heeft Izzet aangegeven geen tijd meer beschikbaar te hebben om nog verder
onderzoek te doen en heeft daardoor deze commissie verlaten .
Vorige week werden wij geconfronteerd met het feit dat er snel een ALV zou plaats vinden.
Dat heeft ertoe geleid dat wij ook niet de stukken hebben kunnen vinden om de cijfers kloppend te
maken , Waardoor er door ons maar 1 conclusie te nemen is en dat is dat de cijfers niet kloppend
gemaakt kunnen worden.
Dan blijft er nu maar 1 oplossing om dit eventueel te achterhalen en dat is een extern bureau in te
schakelen zoals besloten in de ALV.
De kosten die met een extern onderzoek gemoeid zijn zullen niet laag zijn. Er zal hierbij gedacht
moeten worden aan een bedrag van minimaal 2000,00 euro.
De vraag is dan ook of virtus hier de middelen voor heeft en of het dan ook nog wel zin heeft.
De eind conclusie die wij kunnen trekken uit ons onderzoek is dat er niet zorgvuldig met geld is
omgegaan en zeker niet zorgvuldig is omgegaan met de papieren of bewijzen die nodig zijn om
uitgaven te verantwoorden. Waar het geld of de bewijstukken hiervan zijn gebleven kunnen wij niet
beantwoorden en kunnen dus ook niets uitsluiten.
Wij geven als advies dat elke financiële transactie ten alle tijden onderbouwd moet worden met een
bewijsstuk (factuur, mail etc, papier met handtekening en uitleg). Dit geld ook voor personeelskosten
in welke vorm dan ook .
Openheid van zaken is essentieel voor deze vereniging. Hoe transparanter hoe beter.
Of er nog vertrouwen is in de personen die verantwoordelijk zijn voor de financiële afhandeling van
de vereniging , daar zullen de leden over moeten beslissen .
Als er alsnog besloten word om een extern bureau de cijfers te laten controleren dan stel ik voor dit
zsm te laten gebeuren . Hiervoor zal de ALV dan wel aan het bestuur moeten verzoeken budget ter
beschikking te stellen.
Deze commissie zal nu ophouden te bestaan. Maar zullen beschikbaar blijven om de vereniging te
helpen waar nodig en of om vragen te beantwoorden.

