
   

Verslag kascommissie Energie van Utrecht over startboekjaar 2020-2021 t.b.v. ALV 22-6 

Op verzoek van de Algemene Vergadering, gedaan in de bijeenkomst van 25 november 2021, hebben Chris 
van Lith, bestuurslid van Coöperatie Zon op Woudenberg, en Willem van Oppen, bestuurslid van 
Coöperatie Opgewekt Houten, conform artikel 16 lid 5 van de statuten de jaarrekening van de Coöperatie 
Energie van Utrecht gecontroleerd. Alvorens het verloop en de uitslag van de controle te melden maken 
we graag eerst de volgende opmerkingen en doen we een aanbeveling. 

Het coöperatiebestuur heeft de administratie van zowel de coöperatie als het projectbureau 
ondergebracht bij een accountant-administratieconsulent. De stukken die het administratiekantoor 
opmaakt gelden als een jaarrekening met een accountantsverklaring.  

Als zo’n document beschikbaar is, is het aanwijzen van een kascommissie volgens ons overbodig. Artikel 
16 van de statuten gaat over de jaarrekening. Lid 1 bepaalt dat de coöperatie een accountant kan 
aanwijzen, en dat moet doen als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Lid 2 bepaalt dat de 
Algemene Vergadering de accountant mag aanwijzen, en als die het niet doet: het bestuur. Lid 5 bevat 
de vangnetbepaling voor het geval er geen accountant is betrokken. In dat geval moet er uit de Algemene 
Vergadering een kascommissie worden aangesteld. 

In november vorig jaar zijn Algemene Vergadering en Bestuur zich onvoldoende bewust geweest van de 
inhoud van de statuten op dit punt. Met nu als gevolg dat er een jaarrekening 2020-2021 wordt 
aangeboden met een accountantsverklaring en een verslag van een kascontrole door een commissie uit 
de Algemene Vergadering. De kascommissie beveelt aan om geen kascommissie in te stellen als de 
administratie wordt gevoerd door een accountant-administratieconsulent die voor zijn werkzaamheden 
een accountantsrapport met verklaring verstrekt.  

Dan nu naar het verloop en het resultaat van de kascontrole. Het eerste boekjaar beslaat zoals in artikel 
27 van de statuten bepaald de periode vanaf de oprichting op 21 september 2020 tot en met 31 
december 2021. Het administratiekantoor stelde digitaal concept-jaarrekeningen en grootboekkaarten 
beschikbaar van Coöperatie Energie van Utrecht en van de deelneming in de besloten vennootschap 
Projectbureau Energie van Utrecht. 

Mede door de professionele inrichting kreeg de kascommissie een goed inzicht in de gevoerde 
administratie. We hebben steekproefsgewijs een aantal boekingsstukken opgevraagd en die 
gecontroleerd met de regels uit de grootboekkaarten. Daarnaast heeft de kascommissie de aansluiting 
gezocht tussen de balans en de daadwerkelijke stand van de betaalrekening van de coöperatie. Daarin 
zijn geen afwijkingen of onduidelijkheden gevonden. 

We hebben aan de hand van de bescheiden vastgesteld dat de financiële positie van de Coöperatie 
Energie van Utrecht kenbaar is. De jaarrekening 2020-2021 van de Coöperatie Energie van Utrecht en van 
de deelneming in het Projectbureau Energie van Utrecht geeft naar onze mening een getrouw beeld van 
de financiële situatie.  

Wij adviseren daarom de Algemene Vergadering om de Jaarrekening over het eerste boekjaar 2020-2021 
vast te stellen conform het voorstel van het bestuur.  

Wij willen het bestuur en de directie bedanken voor het gevoerde beleid en hun inzet. 

Wij adviseren de Algemene Vergadering om aan de leden van het bestuur conform lid 7 van artikel 15 van 
de statuten volledige décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur. 

Houten en Woudenberg, 7 juni 2022 

 

Chris van Lith, Coöperatie Zon op Woudenberg 

Willem van Oppen, Coöperatie Opgewekt Houten 

 


