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Inleiding 
 
De kascommissie Buurtstroom voor het boekjaar 2021 bestaat uit Marijn Krijgsman en Elly Ros.  
 
De kascommissie en Buurtstroom hebben digitaal en op locatie overleg gehad ten behoeve van 
de kascontrole. Namens Buurtstroom waren daarbij aanwezig de penningmeester (Rama 
Jagerman) en de boekhouder (Karen Pleit). De overleggen vonden plaats op: 
 
6 mei 2022 op locatie  
23 mei 2022 digitaal 
 
Tijdens deze bijeenkomsten is de concept jaarrekening 2021 besproken, is de boekhouding op 
hoofdlijnen gecontroleerd en is steekproefsgewijs de behandeling, betaling en boeking van 
facturen nagegaan. Naast de bijeenkomsten is via mail en digitale documentenuitwisseling 
informatie gedeeld en zijn door de kascommissie vragen gesteld ter voorbereiding van het 
gezamenlijk overleg. 
Daarnaast hebben de leden van de kascommissie onderling digitaal contact onderhouden over 
het verslag. 

 
Taakopvatting  
 
De commissie heeft zichzelf ten doel gesteld de volgende punten te onderzoeken/controleren:  

• Financieel verslag toereikend, niet te veel, niet te weinig, toegankelijk  

• Financieel verslag correct, volledig, actueel, waarderingsgrondslag  

• Naleving wettelijke en andere bepalingen, belasting etc.  

• Risico’s voor de coöperatie  

• Vergelijk met vorig jaar, zijn aanbevelingen vorig jaar opgevolgd?  
 

 
Verslag commissie  
 
In algemene zin ziet de boekhouding er keurig uit en verdient complimenten. Uit de 
boekhouding en de gesprekken met de penningmeester en boekhouder is gebleken dat 
Buurtstroom de professionalisering van de boekhouding voortzet en dat dit zichtbare 
resultaten heeft. Vragen van de commissie konden goed beantwoord worden en de vastlegging 
in het boekhoudsysteem komt overeen met de vastlegging in het jaarverslag. De huidige 
boekhouding is zodanig toegankelijk dat het mogelijk was online live de vragen te 
beantwoorden. Daarbij is voor de kascommissie zichtbaar het boekhoudsysteem geraadpleegd 
tot aan de gedetailleerde weergave van de besproken posten. 
 
Financieel verslag toereikend, niet te veel, niet te weinig, toegankelijk  
 
Het financieel verslag ziet er verzorgd en overzichtelijk uit en is compleet. De commissie heeft 
hierin geen tekortkomingen geconstateerd. Ten opzichte van vorig jaar is een verbetering 
aangebracht in de structuur door een logische scheiding tussen de overkoepelende posten en 
de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de centrales. Dat maakt het geheel voor de 
lezer toegankelijker. 
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Financieel verslag correct, is juist, volledig, actueel, waarderingsgrondslag:  
 
De commissie heeft op basis van antwoorden op de door de commissie gestelde vragen geen 
onvolkomenheden in het jaarverslag kunnen vaststellen. Daarnaast zijn er een aantal 
steekproeven uitgevoerd in het administratiesysteem:  

• Een steekproef van een aantal posten met de onderdelen waaruit deze zijn opgebouwd 
heeft geen onvolkomenheden opgeleverd.  

• De gecontroleerde begin- en eindsaldi van de bankrekeningen van de Rabobank en de 
Triodosbank zijn conform de jaarrekening.  

• De bedragen van overlopende posten op de balans per einde jaar zijn verklaard aan de 
kas controle commissie en vertonen inhoudelijk geen onvolkomenheden.  

 
Naleving wettelijke en andere bepalingen, belasting  
 
De commissie heeft hierin geen onvolkomenheden geconstateerd.  
 
Risico’s  
 
Vervanging postcoderoos regeling. 
Inmiddels is er een nieuwe regeling (SCE) die de postcoderoosregeling vervangt. Dit vergt een 
scheiding van de verschillende projecten. Voor de projecten uit de postcoderoosregeling 
betekent het dat er mogelijk geen nieuwe centrales meer bij komen in de coöperatie op één na 
waarvoor de subsidiestroom al via de huidige coöperatie loopt. De commissie beveelt aan voor 
de leden zo helder mogelijk de consequenties/risico’s hiervan in kaart te brengen. Onder 
andere de inkomensstroom via de bijdragen van niet-leden vraagt om een afspraak over de 
verdeling als er inderdaad een scheiding in coöperaties plaatsvindt. Dit heeft echter geen 
betrekking op 2021, maar op de toekomstige ontwikkeling en is daarom niet van invloed op de 
jaarrekening. 
 
Vergelijk met vorig jaar  
 
De kas controle commissie 2020 heeft geadviseerd een begroting te maken en te laten zien. 
Om deze naast het jaarresultaat te kunnen leggen en inzicht te geven in gemaakte keuzes.  
 
Deze aanbeveling is opgevolgd door een los overzicht van begrote en werkelijke inkomsten en 
uitgaven. Dit gaat vergezeld van een begroting voor 2022. De kas controle commissie vindt dit 
een waardevolle aanvulling op de situatie van vorige jaren. Voor de subsidieposten die 
betrekking hebben op 2021 en 2022 stelt de commissie het op prijs om de scheiding in uitgaven 
per jaar te laten zien. 
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Conclusies/Aanbevelingen  
 
De conclusie van de kas controle commissie is dat het jaarverslag er keurig uit ziet en in de 
ogen van de commissie geen onvolkomenheden bevat. Een algemene aanbeveling resteert:  
 

• Vorig jaar is in algemene zin gevraagd aandacht te besteden aan de gevolgen van de 
nieuwe regeling ter vervanging van de postcoderoosregeling. Nu voor de toekomstige 
centrales onder de nieuwe regeling waarschijnlijk een afzonderlijke coöperatie zal 
worden opgericht kan de aanbeveling concreter worden gesteld. Breng de (financiële) 
consequenties in kaart voor de huidige coöperatie van: 

o Het eventueel ontbreken van nieuwe aanwas van projecten en leden en 
o de inkomensstro(o)m(en) die niet direct gebonden zijn aan de projecten en 

leden van de huidige coöperatie. 
 
 
 
Utrecht, 29 mei 2022 
 

 

Marijn Krijgsman     Elly Ros 


