Evaluatie Financieel Reglement
Punt 1. Algemene bepalingen
-

niks

om op of aan te merken

niks

om op of aan te merken

niks

om op of aan te merken

Punt 2. Financiële verantwoordelijkheid
-

Punt 3. Financie
-

Punt 4. Commissiepenningmeesters
-
-

4.1

niks aan veranderen
De penningmeester heeft gemerkt dat het af en toe voor
commissiepenningmeesters nog lastig is om zelf eraan te denken de
begroting/afrekeningen tijdig naar de penningmeester te versturen. Deze
begrotingen/afrekening zijn vaak wel optijd af, maar het wordt snel vergeten om naar
de penningmeester toe te sturen en dan moet de penningmeester hier achteraan
zitten. Ook heeft de penningmeester gemerkt dat de begroting twee weken voor de
bekendmaking van de prijs voor reizen/weekenden ook erg ver van te voren is. Een
mogelijke oplossing zou moeten zijn dat duidelijk wordt gemaakt dat dit gaat om een
simpele begroting gaat die nog niet op de centen precies of concreet moet zijn.

4.2

Punt 5. Rekeningen en de kas
-
-

-

-

5.1

en 5.2 niks om op of aan te merken
5.3 De penningmeester merkt dat hier mee uitgekeken moet worden, omdat de
penningmeester maar 6x per jaar gratis kan storten en er meer dan zes momenten
zijn waarop er veel geld in de kas zit, denk hierbij aan de SSW-Barbecue, de vier
feesten, de twee symposia en andere activiteiten waar veel cash geld wordt
opgebracht zoals Serious Request week.[1] [2]  Hierdoor moet er goed gekeken
worden naar wat wenselijk is met storten. Het termijn van één week voor en na de
activiteit het bedrag binnen het minimum en maximum valt lijkt de penningmeester
dan ook onredelijk. Dit zou een streeftermijn moeten zijn die de Financie
maandelijks controleert en de stand van zaken inschat en in overleg met de
penningmeester een advies geeft wat handig is.
Ook viel de penningmeester op dat er wel een regel is dat er ten alle tijde een tweede
persoon naast de (vice-)penningmeester aanwezig moest zijn en dat er geen dezelfde
soort regel is bij het storten van geld.
Daarnaast heeft PAP meerdere kassen en wordt hier niet aangegeven dat acties met
de kas wordt verwezen naar de grote kas. De penningmeester hoeft namelijk niet
aanwezig te zijn bij betalingen van voedselverkoop kaarten en hoeft niet ten alle tijde
bij de activiteiten kas te zijn als hier iets tijdens een activiteit mee gebeurt. De
penningmeester heeft voorstellen gemaakt om dit aan te passen

Punt 6. Betalingsmogelijkheden
-

6.1

De mogelijkheid tot contactloos betalen is vanaf moment 1 uitgeschakeld

-

6.2

De penningmeester heeft geen problemen gehad met het internetbankieren met
alleen een beveiligde verbinden.

Punt 7. Begrotingen
-

-
-
-
-
-

-

7.1

De penningmeester is blij met de mogelijkheid dat onder subposten ervoor
gekozen kan worden om in overleg met de commissies en Financie hier van
afgeweken kan worden. Hierdoor zou geld van de ene commissie naar de andere
commissie kunnen gaan. Dit zou mogelijk tijd schelen op een ALV naar het idee van
de penningmeester.
7.2 Niks om op of aan te merken
7.3 De penningmeester is positief over de mogelijkheid om de helft van de post
onvoorzien te herbegroten, aangezien er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.
7.4 niks om op of aan te merken
7.5 niks om op of aan te merken
7.6 Commissies hebben nooit uitgaven gedaan alvorens de penningmeester deze
uitgave/de begroting heeft goedgekeurd. Wel kwam het voor dat er betalingen zijn
gedaan voordat de gehele begroting is goedgekeurd. Dit kwam doordat aanbetalingen
van reizen en weekenden erg vroeg van tevoren moeten worden gedaan.[3] [4]
Voordat deze aanbetalingen zijn gedaan is eerst gekeken naar dit bedrag en of dit in
lijn is met de richtlijnen in draaiboeken.
7.7 Dit punt is niet helemaal volgens het FR gegaan, in het geval van het
ledenweekend was de prijs al gecommuniceerd naar de leden, voordat de
penningmeester de begroting had goedgekeurd en voordat de Financie de begroting
had goedgekeurd. Aangezien het ledenweekend best wel snel is en de prijs snel
bekend moest zijn is dit opzich niet erg. Wel is het handig om dit mee te nemen naar
volgend jaar bij de overdracht van de intern en penningmeester naar hun opvolgers,
zodat hier afspraken over worden gemaakt. De post onvoorzien van minimaal €100
en maximaal €300 is volgens de penningmeester op zijn plaats, omdat er ook bij een
weekend iets fout kan gaan, waarbij je dit minimale bedrag wel als zekerheid wil
hebben. Het laatste punt over het positieve saldo herbegroten is de penningmeester
erg positief over. Hier is de penningmeester positief over, omdat het beslissen over
zo’n relatief klein restbedrag samen met de commissie en de Financie veel sneller
gaat dan bij een ALV en dit veel tijd kan schelen op de ALV.

Punt 8. Declaraties
-

-

8.1

De penningmeester vindt het lastig om hier concrete uitspraken over te doen. De
penningmeester denkt als hij de begrotingen vergelijkt met de declaraties die zijn
gedaan dat er een aantal declaraties niet zijn gedaan. De penningmeester vindt het
termijn van één maand erg redelijk, echter is het een paar keer voorgekomen dat een
declaratie binnen kwam die later was dan het termijn. Deze zijn wel uitbetaald[5] [6] .
Ook is het voorgekomen dat één iemand voor meerdere mensen heeft gedeclareerd
en daar is de penningmeester erg blij mee.
8.2 De penningmeester heeft alle binnengekomen declaraties goedgekeurd en
uitbetaald. Bij alle declaraties was een bewijs aanwezig. Het FR schrijft voor dat er 2x
per maand gehonoreerde declaraties wordt uitbetaald. Hier heeft de penningmeester

zich niet altijd aan gehouden, omdat de penningmeester dit vaker heeft gedaan. Hij
stelt daarom ook een wijziging voor in het FR.

Punt 9. Activiteiten
-
-
-
-

9.1

niks om op of aan te merken. Het komt wel is voor dat iemand zich te laat afmeldt
of niet afmeldt en niet komt opdagen.
9.2 alle personen die zich te laat hebben afgemeld hebben toegangsprijs betaald.
9.3 alle personen die zich te laat hebben afgemeld hebben de boete betaald.
9.4 Alle bestuursleden en commissieleden hebben dezelfde toegangsprijs betaald als
gewone leden wanneer zij deelnamen aan de activiteiten. Ook is het voorgekomen dat
het bestuur en commissie minder hebben betaald bij een organisatorische rol bij
bijvoorbeeld het introweekend voor beide partijen of voor een commissielid bij de
cursus circus, omdat zij gedeeltelijk deze cursus gaf.

Punt 10. Debiteuren
-
-
-

10.1

niks om op of aan te merken
10.3 Hier is tot op heden nog geen gebruik van gemaakt. Wel vindt de
penningmeester het fijn om deze mogelijkheid te hebben in het geval dat.
10.4 met alle debiteuren is voor het eind van het kalenderjaar contact gezocht en een
desbetreffende factuur is naar hen gestuurd. Deze zijn ofwel betaald of er is een
andere betalingstermijn afgesproken, waardoor er geen gebruik is gemaakt van 10.2
10.2,

Punt 11. Aansprakelijkheid
-

Hier

hoefde nog geen gebruik van gemaakt te worden. Fijn om dit punt voor het geval
dat in het FR te hebben.

Punt 12. Slotbepalingen
-

Er

zijn nog geen situaties ontstaan waarbij de bestaande documentatie niet voldoende
was.

