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De kascommissie, bestaande uit Cor te Boekhorst en Johan Lok, heeft  de financiële 
stukken bekeken en geen onregelmatigheden in de cijfers aangetroffen. We hebben 
geconstateerd dat er nog een behoorlijk bedrag in kas is maar ook dat de uitgaven 
twee en een half keer zo hoog waren als de inkomsten.  
De hoogste inkomenspost is de waarderingssubsidie die van de gemeente Waterland 
wordt verkregen naast nog enkele donaties. De  uitgaven zijn 1758,56 euro en de 
inkomsten 711,55.  Kijken we naar de vaste kosten als Dorpsraadkrant, huur 
Broekerhuis,  website, bankkosten en abonnementskosten, dan bedragen die bijna 
1400  euro.  Daar staan in principe te weinig inkomsten tegenover. Nu is het mogelijk 
op de reserve nog een paar jaren op dezelfde voet voort te gaan, maar daarna komt 
de Raad onvermijdelijk voor de keuze te staan om ofwel de inkomsten te verhogen of 
de uitgaven te verkleinen. Dat laatste kan door niet langer openbaar te vergaderen in 
het Broekerhuis of de Dorpsraadkrant niet langer uit te brengen.  Geen van beide 
opties is aantrekkelijk, gelet op de doelstelling van de Dorpsraad die immers in de 
breedst mogelijke zin de belangen van de Broeker bevolking wil agenderen bij de 
daarvoor in aanmerking komende instanties.  We concluderen dan ook opnieuw dat de 
financiële basis onder de Broekers te zwak is.  De kascommissie kan dan ook alleen 
maar onderschrijven, wat uw penningmeester zelf ook al schrijft, dat er hard gewerkt 
moet worden aan de donatiekaart- ronde. We veronderstellen dat een dergelijke 
actie, gelet op het werk dat de Dorpsraad heeft verzet en de goodwill die gecreëerd is 
met het werk aan de onderdoorgang  op  een heel brede ondersteuning moet kunnen 
rekenen en dat zou zich in donaties moeten  kunnen uitbetalen. Een donatie actie is 
ook gewenst omdat door ons niet te beoordelen valt hoe zeker het is dat de via de 
gemeente verkregen reserve niet voor een deel kan worden teruggevorderd als de 
financiële verantwoording hiertoe aanleiding zou geven.  Op onze vragen m.b.t. 
enkele concrete posten zoals die m.b.t. de post collegiaal overleg en de inzet voor de 
onderdoorgang  is door de penningmeester afdoende geantwoord.  

De kascommissie geeft haar goedkeuring aan het boekjaar 2017. 

Cor te Boekhorst, Johan Lok. 


