
De penningmeester is sinds de maand december aan het experimenteren met een 

maandelijkse incasso. Hierbij worden alle betalingsverplichtingen van de activiteiten of 

andere betalingsverplichtingen bij elkaar opgeteld en in 1x geïncasseerd. Dit zou de kosten 

voor ING moeten laten dalen en kost administratief geen extra werk. Als dit een succes is zal 

op de volgende ALV een FR wijziging komen om dit verplicht in te voeren, aangezien het 

minder kosten met zich meebrengt. 

 

Wijziging 1: 

5.4 Storten 

Gedurende het boekjaar zal de penningmeester ervoor zorgen dat het maximaal aantal keer 

gratis storten van 6x per kalenderjaar niet zal worden overschreden. Hierbij zal de 

penningmeester rekening houden met het boekjaar van zijn opvolger. Indien er geld wordt 

gestort zal hier, vanaf het moment dat de kas wordt geopend tot het moment dat het geld is 

gestort, te allen tijde een tweede dezelfde persoon naast de (vice-)penningmeester bij 

aanwezig zijn. 

 

 

Wijziging 2: 

5.3 Kas  

Gedurende het boekjaar zit een bedrag van minimaal €75 en maximaal €150 in de hoofdkas. 

Een uitzondering op deze bedragen is mogelijk wanneer er een activiteit gepland staat waar 

wisselgeld voor nodig is, of indien er een activiteit heeft plaatsgevonden waarvoor de 

vereniging veel contant geld heeft ontvangen. De penningmeester draagt er zorg voor dat 

uiterlijk één week voor en na de activiteit het bedrag in de kas weer binnen dit minimum en 

maximum valt. Indien er acties plaatsvinden met de kas, is hier te allen tijde een tweede 

persoon naast de (vice-)penningmeester bij aanwezig.  
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Gedurende het boekjaar zit een bedrag van minimaal €75 en maximaal €150 in de hoofdkas. 

Een uitzondering op deze bedragen is mogelijk wanneer er een activiteit gepland staat waar 

wisselgeld voor nodig is, of indien er een activiteit heeft plaatsgevonden waarvoor de 

vereniging veel contant geld heeft ontvangen, of wanneer het beter uitkomt om te wachten 

met storten, zie punt 5.4. De penningmeester draagt er zorg voor dat uiterlijk één week voor 

en na de activiteit het bedrag in de kas weer binnen dit minimum en maximum valt. Indien 

er acties plaatsvinden met de grote kas, is hier te allen tijde een tweede persoon naast de 

(vice-)penningmeester bij aanwezig. Indien er acties plaatsvinden met de activiteiten kas, 

voedselverkoop kas of een andere kas, is hier te allen tijde een tweede persoon naast een 

huidig bestuurslid bij aanwezig.  

 

 

Wijziging 3: 

8.2 Uitbetaling Declaraties worden pas uitgekeerd na goedkeuring van de begroting van een 

activiteit. Indien er geen bewijs van betaling aanwezig is, of deze niet aan de richtlijnen 

voldoet, mag de declaratie geweigerd worden. Gehonoreerde declaraties worden twee keer 

per maand uitbetaald door de (vice-) penningmeester. 
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