
VERSLAG KASCOMMISSIE Dierenasiel Crailo JAARREKENING 2020 

Hieronder volgt het verslag van kascommissie van dierenasiel Crailo. De kascommissie bestond tijdens 

de controle uit 2 personen.   

Het bestuur heeft een toelichting gegeven van de werkzaamheden die zij de aflopen jaren heeft 

gedaan en wat er allemaal bereikt is. Het zijn moeilijke jaren geweest en helaas zijn nog niet alle 

juridische procedures voorbij. Gelukkig schijnt er eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Dierenasiel 

Crailo kan  weer vooruit kijken. Dit heeft veel doorzettingsvermogen van een ieder gevraagd met 

name het bestuur en de penningmeester. De kascommissie heeft zijn waardering uitgesproken en 

complimenten gegeven voor de hoeveelheid werk die het bestuur en de penningmeester hebben 

verzet en het resultaat tot nu toe.  

Na onderzoek van de administratie over 2020 heeft de kascommissie geen onregelmatigheden in de 

jaarrekening kunnen constateren.  

De kascommissie heeft nog de volgende verdiepingsvragen gesteld: 

a. Waar de hoogte van de herwaarderingsreserve op gebaseerd is? Het antwoord 

is dat de WOZ waarde de waarderingsgrondslag is die volgens de account moet 

worden gehanteerd.  

b. Toelichting op de dierenartskosten; welke kosten voor welke (asiel-)dieren. Degene die 

een dier afstaan betalen zelf de eerste dierenartskosten, waar staat dat in de 

jaarrekening?  

c. Hoe kunnen we controleren dat alle pensionomzet is geregistreerd in de boekhouding. Is 

er b.v. een bezettingspercentage waaraan de omzet gerelateerd kan worden.  

Momenteel vinden er verbeterprojecten plaats waarin punt b. en c. worden opgenomen waaronder 

een pension-boekingssysteem en een CRM-systeem met debiteurenregister. Over de registratie van de  

dierenartskosten wordt nog nagedacht.  

Op basis de samenstellingsverklaring van de accountant en het onderzoek van de kascommissie naar 

de cijfers en ontwikkelingen binnen de administratieve organisatie geeft de kascommissie de leden 

het advies om de financiële jaarstukken over 2020 goed    te keuren en het bestuur decharge te 

verlenen voor haar werkzaamheden voor de Jaarrekening 2020. 

Het is echter aan de leden om te beslissen of zij het advies van de kascommissie onderschrijven. 
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