
Inleiding 
In dit verslag rapporteert de kascommissie (commissie) aan het bestuur van de stichting De Rode 
Leeuw (De Rode Leeuw) over de boekencontrole. Hierna wordt kort beschreven op welke wijze de 
controle is uitgevoerd, welke conclusie zijn getrokken en welke aanbevelingen de commissie doet.  

Werkzaamheden 
Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring heeft de commissie de boekhouding ingezien van 
De Rode Leeuw zoals deze gevoerd is door de penningmeester. De boeken zijn op 8 oktober 2014 
gecontroleerd voor het schooljaar 2013-2014, dit komt overeen met de periode 1 augustus 2013 – 1 
augustus 2014. Het doel van de controle is de toetsing van de uitgaven en inkomsten op 
rechtmatigheid, volledigheid en juistheid.  

De penningmeester heeft de boekhouding aangeboden en hij heeft toegelicht hoe deze is samen-
gesteld. Hierbij is de nodige context geboden, zodat de commissie zo efficiënt mogelijk kon werken.  

De commissie heeft daarna de controle uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat op een overzichtelijke 
manier wordt boekgehouden. Meer in detail is gekeken naar de volgende zaken: 

- bankrekeningen (Deutsche Bank/ABN AMRO en account bij WAB); 

- kas; 

- leerlingenaantallen; 

- personeel; 

- declaraties;   

- subsidie. 

Conclusies 
De commissie heeft de boekhouding van De Rode Leeuw voor de periode 1 augustus 2013 – 1 
augustus 2014 gecontroleerd. Op basis van deze controle verklaart de commissie dat uit deze 
toetsing blijkt dat de uitgaven en inkomsten rechtmatig zijn geweest en dat de boekhouding daarvan 
volledig en juist is.  
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