
VERSLAG KASCOMMISSIE CONTROLE FRANS GIJZELSSTICHTING

Hoensbroek, d.d. 23 mei 2011

Op verzoek van de penningmeester, Dries Ausems, zulks onder mandaat van het bestuur van
de Frans Gijzelsstichting, zijn over 2011 in de commissie kascontrole benoemd: Jasper von
Grumbkow en Jan van Riet, leden/oud bestuursleden, van de Rotaryclub Heerlen.

De controle heeft op 23 mei 2011 plaatsgevonden ten woonhuize van Dries Ausems te 20.00
uur onder aanwezigheid van Dries en de commissieleden.

Voorafgaand aan de controle overhandigde Dries de commissieleden een door Dries
samengestelde beleidsnota met betrekking tot de stichting waarin onder meer criteria zijn
gefonnuleerd wanneer een project voldoet aan de doelstelling van de stichting zoals
beschreven in de statuten.

In de nota wordt vooral aangegeven dat het huidige bestuur het niet verstandig vindt om
structurele exploitatiesubsidies te geven. Dit creëer1 een afhankelijkheid van de ontvanger ten
opzichte van de stichting wat niet wenselijk wordt geacht.

De stichting wenst concrete projecten met een duideirjke omschrijving, looptijd en budget
zodat debijdrage ook een duidelijke concrete impactheeft op de financiering van het door de
vrager voorgenomen proj ect.

Uiteraard sluiten de criteria aan bij de doelstelling zoals omschreven in de huidige statuten
van de stichting. Verder verkeert het huidige bestuur, dankzij de bekwame leiding van het
voorafgaande bestuur, over een eigen vermogen van circa € 65.000,00. Dries heeft berekend
dat ieder jaar circa € 18.000,00 aan donaties binnen komen, nagenoeg geheel gevormd door
de donaties van de leden van Rotaryclub te Heerlen. Het huidige bestuur acht een
'risicobuffer' op zich wenselijk tot een bedrag ad € 20.000,00 zodat een bedrag ad €
45.000,00 uit eigen verïnogen vrij valt. Indien daarbij wordt opgeteld de jaarlijkse donatie ad
€ 18.000,00 dan is over een termijn van drie jaar een bedrag ad € 100.000,00 besteedbaar
oftewel € 33.000,00. De door Dries overgelegde financiële beleidsnota voor de komende drie
jaar en de daarin vervatte cijfers spoorde niet met de werkelijkheid, op grond waarvan Dries
de nodige cijfennatige aanpassingen zal toepassen.

Het huidige bestuur streeft efilaar een substantieel bedrag van circa € 25.000,00 te besteden
aan een groot project en wil bij de toekenning ervan de leden van de Rotaryclub betrekken.
Dries benadrukt dat het niet zo moet zijn dat het geld het project zoekt maar stelt als criterium
dat het doel het geld moet vinden. Dit voorstel en criterium zullen door Dries in het bestuur
van de club Heerlen worden ingebracht teneinde daaraan verdere uitvoering te geven.

Vervolgens gaan de aanwezigen over tot de kascontrole:

Voorafgaand overhandigt Dries, een door Dries en de vorige penningmeester Ronald
Poolmans, onderlekende verklaring waarin aan Ronald volledige decharge wordt verleend



voor het door hem gevoerde financiële beleid. Vanaf datum overdracht overhandigt Dries aan
de leden een financieel overzicht 2010 en 2011. De bedragen vermeld onder inkomsten zijn
vergeleken met de door Dries overgelegde bankafschriften. De leden van de commissie
hebben geconstateerd dat deze geheel overeenstemden. De in de overzichten vermelde giften
zijn vergeleken met de notulen van de vergaderingen van het bestuur waaruit kon worden
opgemaakt dat de door het bestuur toegezegde giften ook daadwerkelijk zijn uitbetaald, door
vergelijking van die uitbetalingen met de door Dries ter beschikking gestelde bankafschriften.

Ook stelde de commissie vast dat de administratie overzichtelijk en doeltreffend is
ondergebracht in daartoe afzonderlijk bestemde ordners. Uit die administratie kon op
eenvoudige wijze worden vastgesteld de samenstelling van het grootboek, de verrichtte
betalingen en de aansluitende notulen waarin opdracht werd gegeven tot die betalingen, wat
weer aansloot op de bankafschriften. Op die wijze is Dries erin geslaagd een zeeÍ
overzichtelij ke administrati e samen te stellen.

De commissie verleent de penningmeester van de stichting derhalve volledig decharge voor
het door hem gevoerde administratieve beleid per 23 rnei 201 1.

Getekend te Heerlen op 26 mei 2011:

De commissie:

Voor dezen,
è\"-


