






Werkzaamheden 

De fysieke controle van de kas heeft 
plaatsgevonden op 27 maart 2021. 

Dit is een verslag van de werkzaamheden behorende bij de 'Verklaring 
van 27 maart 2021 !' 
Dit is vastgelegd door: 
Dhr. F.C. Osseweijer, 
wonende aan de Bonkenhavestraat 14 in Zwolle 

Dit zijn de verrichtte werkzaamheden: 

Het 'JAARREKENING 2020 concept 1 heb ik nagelopen voor ik de 
financiële gegevens fysiek ben gaan controleren. Deze was mij al 
toegezonden door de penningmeester waardoor ik deze al na heb 
kunnen lopen. 

♦ De map heb ik eerst globaal doorgebladerd om een indruk te 
krijgen van hoe de zaken zijn bijgehouden. Dit ziet er netjes en 
overzichtelijk uit, details zijn makkelijk terug te vinden en terug te 
vragen. Hulp van de penningmeester was niet noodzakelijk.

♦ Ik heb van iedere maand van 2020 minimaal 1 uitgave bekeken, en 
gezien dat deze terug te vinden was op de bankafschriften. Betaalde 
rekeningen zijn voorzien van een paraaf en/of datum van betaling 
waardoor deze terug te vinden zijn in de bankafschriften.

♦ Verschillende vaste uitgaven zijn door mij gezien en gecontroleerd.
♦ Verschillende éénmalige uitgaven zijn door mij gezien en 

gecontroleerd.
♦ De gegevens van de verschillende wooncommissies zijn door mij 

gezien en goed bevonden.

Dhr. F.C. Osseweijer 
Zwolle 31 maart 2021 

















Financieel verslag 2020 van de penningmeester 

Inleiding: 

De uitgave over 2020 bleven door de Corona-maatregelen beperkt. Tevens kon, door deze 

maatregelen de jaarrekening over 2019 en de begroting over 2021 niet goed gekeurd worden 

door de leden. 

Rente: 

De rente over 2020 bedroeg €3,= Dit bedrag is naar de reserve geboekt. Het eigen vermogen 

van onze vereniging bedraagt€ 26.497. Het is e.v.t. te overwegen om uit te zien naar een 

andere spaarrekening met een hoger spaarrendement. 

Externe ondersteuning: 

Woonbond: 

Het lidmaatschap van de Woonbond is licht gestegen met 2019. Het lidmaatschap bedroeg 
over 2020 € 9.739,=. 

Monument: 

De totale kosten van het Monument ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog in Dieze 

bedroeg € 11.608. Dit bedrag is door de Zwolse woningcorporaties, gemeente Zwolle en 

diverse fondsen bijeengebracht (zie jaarrekening). 

Bestuurskosten: 

Het bestuur is uitgebreid met nieuwe huurders. Inmiddels zijn er 2 vertrokken. 

Secretariaat: 

Het bestuur heeft Chromebooks gekocht. Een en ander is noodzakelijk om te kunnen 
vergaderen (Zoom e.d.). 

Ard Buning, administrateur DWK 


