
Kascontrole - Stichting Stop Pesten Nu

Op 16 december 2022heeil de kascontrole over het boekjaar 2021 voor Stichting Stop Pesten
Nu (hierna: SPN) plaatsgevonden. Tijdens deze kascontrole zijn onderstaande documenten
ondezocht en is er een Zoom.call geweest met Patricia Bolwerk (directeur SPN). lijdens dit
gesprek zijn alle vragen beantwoord en zijn de transacties waar nodig toegelicht.

De ondezochte documenten zijn:

o Bankatschrifien van bankrekening NL34 RABO 0162 1333 91 voor de maanden januari

2O21um december 2021
o Eigen administratie d.m.v. Excelbestand: 2021 SPN.xlsx, bevat onder meer:

o Alle banktransacties
o Balans per 31-12-2O21 en balans per 31-12-2O20
o Resultatenrekening 2021
o Staat van baten en lasten werkel'rjk en begroot 2021 en werkelijk 2020
o Ovezicht donaties
o Toelichting

Op basis van bovengenoemde stukken is de boekhouding en jaarrekening met inachtneming
van de hieronder beschreven bevindingen en aanbevelingen akkoord bevonden.

Bevindingen en aanbevelingen

1. Een aantal uitgaven die voor rekening zijn van Stichting Stop Pesten Nu worden in2021
via de priv6rekening van directeur Patricia Botwerk betaaltr. Tijdens de kascontrole is
gevraagd naar de achterliggende reden hiervoor, waarbij is aangegeven dat dit vaak ult
gemak gebeurt. De betrefiende aankopen worden veelal mobiel of via de laptop van
Patricia gedaan, waarop zij met haar priv6gegevens is ingelogd. Gezien de omvang van
de stichting is dit een plausibele verklaring, maarwij bevelen aan dit soort zakelijke
uitgaven in de toekomst toch zoveel mogelijk direct via de zakelijke rekening te laten
lopen. Dit vergroot de transparantie in de boekhouding van SPN en het voorkomt de
schijn van priv6 aankopen voor rekening van de stichting.
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I Het gaat hierbij onder meer om de aankoop van een Wifi-versterker, cartridges en een kortingskaart bij
NS



2. Voor verkopen via de webshop worden betalingen in 2021 ontvangen door Stichting

Mollie Payments. Bij de bijschrijving van Mollie op de zakelijke rekening van Stichting

Stop Pesten nu is echter niet te traceren op welke facturen deze bijschrijvingen

betrekking hebben. Tijdens de kascontrole is gevraagd naar de achterliggende reden

hiervoor, waarbij is aangegeven dat het in het afgelopen jaar niet mogelijk is geweest om

de bijschrijvingen van Mollie te koppelen aan de bijbehorende factuumummers. Op dit

moment zijn Patricia en Alexander echter de mogelijkheden aan het onderzoeken om in

de toekomst gebruik te gaan maken van een boekhoudpakket waardoor hel wel mogelijk

is om de f;actuurnummers aan de bijschrijvingen te koppelen.
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