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BL VAN WETERING bl.vanwetering@quicknet.nl
Re: Kascommissie 2019: concept fin. jaarverslag
4 March 2020 at 20:49
penningmeester@sv-zuidkennemerland.nl penningmeester@SV-Zuidkennemerland.nl
Willem van Polen wenjvanpolen@kpnmail.nl, WA Smit Willementiny@outlook.com, Cor Giesberts
secretaris@sv-zuidkennemerland.nl

Bart goedenavond,
Wat ziet dit overzicht er geweldig uit, zeer professioneel en dat voor zo’n kleine vereniging.
Ik heb slecht 1 vraagje, ik zie geen kosten voor de 2e enting van de hoenders die we gedaan hebben ( of is deze in het nieuwe
jaar gedaan ?)
Verder mijn complimenten en ik heb genoeg gezien om de ALV toe te spreken om het bestuur ( inclusief penningmeester )
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in boekjaar 2019.
Groetjes, Leo.
Op 4 mrt. 2020, om 17:11 heeft Penningmeester SV Zuidkennemerland <penningmeester@SV-Zuidkennemerland.nl> het
volgende geschreven:
Beste Leo en Willem,
Bijgaand ontvangen jullie, als leden van de kascommissie, het concept financieel jaarverslag 2019 van SV-Zuid
Kennemerland.
Zoals je zult zien heb ik over het afgelopen jaar de hele boekhouding zoveel mogelijk digitaal bijgehouden en verwerkt.
Kan jullie dus van (vrijwel) alles digitaal boekstukken mailen ter controle. Maar jullie mogen daar ook voor langskomen om het
‘echt’ te zien.
Verzoek jullie bijgaand jaarverslag 2019 te willen controleren en mij te laten weten of dit duidelijk is en of (na controle en
akkoord) jullie dit zo goedkeuren.
Zo ja, dan kunnen jullie tijdens de komende ALV van 6 april aan de leden om decharge van penningmeester en bestuur
verzoeken.
Hoor graag van jullie, zo mogelijk voor eind maart.
Met vriendelijke groet
SV-Zuidkennemerland
Bart Landheer penningmeester
https://sv-zuidkennemerland.nl
Jacob van Lenneplaan 2
2012PL Haarlem
M: 06 107-19630
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Familie van Polen wenjvanpolen@kpnmail.nl
RE: Kascommissie 2019: concept fin. jaarverslag
20 March 2020 at 11:28
Penningmeester SV Zuidkennemerland penningmeester@SV-Zuidkennemerland.nl

Beste Bart,
Ik sluit mij volledig aan bij de woorden van Leo, ziet er perfect uit.
Gr Willem
Van: Penningmeester SV Zuidkennemerland <penningmeester@SV-Zuidkennemerland.nl>
Verzonden: woensdag 4 maart 2020 17:11
Aan: Leo van Wetering <bl.vanwetering@quicknet.nl>; Willem van Polen
<wenjvanpolen@kpnmail.nl>
CC: Willem. A Smit <WillemenPny@outlook.com>; Cor Giesberts <secretaris@svzuidkennemerland.nl>
Onderwerp: Kascommissie 2019: concept ﬁn. jaarverslag
Beste Leo en Willem,
Bijgaand ontvangen jullie, als leden van de kascommissie, het concept ﬁnancieel jaarverslag
2019 van SV-Zuid Kennemerland.
Zoals je zult zien heb ik over het afgelopen jaar de hele boekhouding zoveel mogelijk digitaal
bijgehouden en verwerkt.
Kan jullie dus van (vrijwel) alles digitaal boekstukken mailen ter controle. Maar jullie mogen
daar ook voor langskomen om het ‘echt’ te zien.
Verzoek jullie bijgaand jaarverslag 2019 te willen controleren en mij te laten weten of dit
duidelijk is en of (na controle en akkoord) jullie dit zo goedkeuren.
Zo ja, dan kunnen jullie Pjdens de komende ALV van 6 april aan de leden om decharge van
penningmeester en bestuur verzoeken.
Hoor graag van jullie, zo mogelijk voor eind maart.
Met vriendelijke groet
SV-Zuidkennemerland
Bart Landheer penningmeester
https://sv-zuidkennemerland.nl
Jacob van Lenneplaan 2
2012PL Haarlem
M: 06 107-19630

