Onderwerp: Advies Jaarcijfers 2016 aan de ALV van COC Amsterdam
Amsterdam, 12 mei 2017
Beste leden COC-Amsterdam,
De KCC heeft de jaarstukken in april ontvangen en gecontroleerd. De KCC heeft alle
gevraagde gegevens ontvangen, zijnde:
- jaaroverzichten bankrekeningen ING en ASN-bank;
- openstaande crediteuren en debiteuren;
- jaarrekening (inclusief balans);
- Facturen hoger dan 2000,-.
De stukken zijn door de KCC bestudeerd en op donderdag 20 april met de
penningmeester (Dymfke van Lanen) besproken. De penningmeester heeft tijdens dit
overleg een aantal vragen van de KCC helder en adequaat kunnen beantwoorden. Zij
herbevestigde daarmee dat zij goed zicht heeft op de verenigingsfinanciën.
De KCC is positief over de compleetheid van de gegevens en de overzichtelijke wijze
waarop alles is aangeleverd en bijgehouden. Ook blijkt uit de cijfers dat het bestuur in
ruim voldoende mate conform de begroting heeft gewerkt. Tot slot kunnen we een
positief oordeel geven over het financieel resultaat.
De belangrijkste bevindingen is dat als we de bestedingen voor de jubileumviering
(Shaekspeare club) buiten beschouwing laten, COC Amsterdam ongeveer quitte heeft
gespeeld. Dit is positief. Ook is de aanwending van de reserve ten behoeve van de viering
van 70 jarige bestaan naar de mening van de KCC een zinnige aanwending geweest.
Ook herkennen we in de financiele cijfers het grote aantal sociale activiteiten dat door
COC Amsterdam is georganiseerd. Er zijn meer dan 100 activiteiten geweest en ook een
aantal activiteiten voor alle leden. Daarmee constateren wij dat het is het gelukt om COC
Amsterdam om te bouwen tot een actieve en vitale vrijwilligersvereniging.
Tegelijkertijd wil de KCC een enkele opmerkingen en tip aan het bestuur meegeven.
- Nog steeds zien we dat een deel van de scholen niet of zeer laat betalen voor de
voorlichting. Mogelijk is het verstandig anderen dan de werkgroep Voorlichting
te vragen deze scholen na te bellen (bijvoorbeeld het administratiekantoor ASK).
Kortom het mag niet verbazen dat de KCC de ALV adviseert goedkeuring te geven aan de
voorliggende jaarrekening en het bestuur voor 2016 decharge te verlenen.
Oproep aan de ALV. Graag zien we een extra iemand toetreden tot de KCC. De KCC
bestaat nu namelijk al enkele jaren uit dezelfde twee-leden. Voor de continuiteit van de
KCC is het goed als dit wordt uitgebreid met een derde lid, zodat er ook gerouleerd kan
worden. Mocht je meer informatie willen hebben over de werkzaamheden spreek een
van ons aan of mail ons gerust.
Met vriendelijke groet,
Pieter Brokx & Joram Grünfeld

