Oud Gastel, 5 maart 2019.
Geacht Bestuur en leden CCN West Brabant,
Onze opdracht was het controleren van de administratie over 2018. Op 4 maart zijn wij,
Peter Kamps & Koen Wijdemans uitgenodigd door onze penningmeester Wouter de Nie.
Wij zouden graag de volgende punten onder de aandacht willen brengen:
Algemeen: wat wij misten was de begroting voor dit boekjaar om te kijken of dit klopte
met de werkelijkheid. Echter van het afgelopen boekjaar is er geen begroting geweest.
1.
Het doel om na het verliesgevend jaar 2017 in 2018 minstens quitte te spelen of
positief te eindigen is helaas niet bereikt. Daartoe zouden met name 2 acties worden
ondernomen, te weten:
a)
verhogen van de contributie met € 15 per lid. Met ca 250 leden a € 15 levert dit
ca € 3.750 op. Dit heeft plaats gevonden. De netto omzet steeg mede daardoor, en met de
‘’overige omzet’’ tezamen, tot € 14.000. (alle bedragen afgerond).
b)
en verder met name het terugbrengen van de kosten van de ingrediënten.
Hierin is men niet geslaagd. De kosten van de maandelijkse ingrediënten lieten een
stijging zien van € 40.900 naar € 48.600, oftewel een toename van bijna € 7.700. In
procenten uitgedrukt komt dit neer op een plus van maar liefst 19 %.
Ook het voorkoken (ingrediënten + gebruik) hakt er behoorlijk in ad € 4.700 (versus
€ 2.750) Dit is een vrij hoge post waar o.i. wel of wellicht op te bezuinigen valt. (drank?).
Ter verdere overweging:
Als beter gekeken zou kunnen worden naar de hoeveelheden (bij een 6 gangen menu
kleinere porties?) en het aantal leden op ’n avond kan hier o.i. een aardige besparing
komen zonder in te leveren op de kwaliteit.
Verder was ook de brutowinst marge op de wijn gedaald. Dit is toch een belangrijke
inkomstenbron voor de club. Misschien is het te overwegen om de marge per fles met
€1 of € 2 te verhogen, dit verbetert het eind resultaat met zo’n 2.200, resp. €. 4.400.
2.

Wat ons verder opviel is de stijging van de schoonmaakkosten van 6,7 %.

3.
Een stijging van de accountants kosten van bijna € 2.300 (plus 77%) en
automatiseringskosten € 1.330 (plus 900%) . Voor ’n kleine club als deze is dit duidelijk
te veel hoog. De verklaring is het opstarten en overschakelen naar een andere
accountant. Er zijn echter (nog) geen afspraken over een veel lager tarief per jaar.
4.
Wij misten een grootboekrekening ‘’Inrichting en Inventaris” terwijl er wel de
grootboekrekening ‘’0350 Vervangingsreserve inrichting en inventaris” bestaat en
waarop mutaties plaatsvinden. Dit maakt het wat minder overzichtelijk. Wij adviseren
om deze grootboekrekening voor de duidelijkheid wel op te nemen.
5.
Verder hebben wij geen afwijkingen in de boekingen geconstateerd en ziet het
er verzorgd uit en bij deze dechargeren wij de penningmeester.
w/g Peter Kamps en Koen Wijdemans.

