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1. Wijziging Financieel Reglement punt 3. 

1.1 Huidig: Financie 

3.1 Samenstelling 

Ieder jaar wordt een kascommissie gevormd, de Financie. Deze bestaat uit ten minste drie 

personen, waarvan tenminste één oud penningmeester van PAP. Vanwege de controlerende 

functie van de Financie ten aanzien van het bestuur, kunnen bestuursleden geen 

plaatsnemen in de Financie. 

 

3.2 Controle financiën 

De Financie controleert zo vaak als zij dat wil de financiën van de vereniging, maar 

tenminste eenmaal voorafgaand aan iedere Algemene Ledenvergadering. Het streven is om 

de controle maandelijks te doen. Hierbij worden de baten en lasten onderzocht, de 

administratie nagekeken en het contante geld in de kas geteld. Daarnaast controleert de 

Financie de begrotingen en afrekeningen van activiteiten met een begroting van minimaal 

€500, zoals de reizen en weekenden. De commissie dient ter controle van de penningmeester 

en heeft de verantwoordelijkheid om het bestuur te controleren op de wettelijkheid van 

acties. Wanneer de penningmeester onvoldoende functioneert, kan de commissie hem of 

haar hierop aanspreken, maar dient de commissie ook de penningmeester te ondersteunen 

bij het op orde brengen van de financiën. 

 

3.3 Advies financiën 

De Financie is een commissie die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur 

over de financiën van de vereniging. Het advies van de Financie is niet bindend. Indien het 

bestuur er voor kiest om het advies van de Financie niet over te nemen, dient dit gemeld te 

worden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 3.4 Algemene Ledenvergadering 

Alvorens financiële documenten – financieel jaarplan, financieel (halfjaarlijks) verslag en 

(her)begroting – beschikbaar worden gesteld voor een Algemene Ledenvergadering, dienen 

deze gecontroleerd te zijn door de Financie. De commissie controleert ook of deze 

documenten tijdig op de website staan. De Financie brengt verslag uit van haar bevindingen 

tijdens de Algemene Ledenvergadering en geeft (schriftelijk) advies over het dan al niet 

goedkeuren van deze documenten. 

 

1.2 Voorstel: Financie 

3.1 Samenstelling 

Ieder jaar wordt een kascommissie gevormd, de Financie. Deze bestaat uit ten minste drie 

personen, waarvan tenminste één oud penningmeester van PAP. Vanwege de controlerende 

functie van de Financie ten aanzien van het bestuur, kunnen bestuursleden geen 

plaatsnemen in de Financie. 

 

3.2 Controle financiën 

De Financie controleert zo vaak als zij dat wil de financiën van de vereniging, maar 

tenminste eenmaal voorafgaand aan iedere Algemene Ledenvergadering. Het streven is om 

de controle maandelijks te doen. Hierbij worden de baten en lasten onderzocht, de 

administratie en balans nagekeken en het contante geld in de kas geteld. Daarnaast 

controleert de Financie de begrotingen en afrekeningen van activiteiten met een begroting 

van minimaal €500, zoals de reizen en weekenden. De commissie dient ter controle van de  



3 
 

penningmeester en heeft de verantwoordelijkheid om het bestuur te controleren op de 

wettelijkheid van acties. Wanneer de penningmeester onvoldoende functioneert, kan de 

commissie hem of haar hierop aanspreken, maar dient de commissie ook de penningmeester 

te ondersteunen bij het op orde brengen van de financiën. 

 

3.3 Advies financiën 

De Financie is een commissie die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het bestuur 

over de financiën van de vereniging. Het advies van de Financie is niet bindend. Indien het 

bestuur er voor kiest om het advies van de Financie niet over te nemen, dient dit gemeld te 

worden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 3.4 Algemene Ledenvergadering 

Alvorens financiële documenten – financieel jaarplan, financieel (halfjaarlijks) verslag en 

(her)begroting – beschikbaar worden gesteld voor een Algemene Ledenvergadering, dienen 

deze gecontroleerd te zijn door de Financie. De commissie controleert ook of deze 

documenten tijdig op de website staan. De Financie brengt verslag uit van haar bevindingen 

tijdens de Algemene Ledenvergadering en geeft (schriftelijk) advies over het dan al niet 

goedkeuren van deze documenten. 

 

3.4 Algemene Ledenvergadering  

Alvorens financiële documenten – financieel jaarplan, financieel (halfjaarlijks) verslag en 

(her)begroting – beschikbaar worden gesteld voor een Algemene Ledenvergadering, dienen 

deze gecontroleerd te zijn door de Financie. De commissie controleert ook of deze 

documenten tijdig op de website staan. De Financie brengt verslag uit van haar bevindingen 

tijdens de Algemene Ledenvergadering en geeft (schriftelijk) advies over het dan al niet 

goedkeuren van deze documenten. 


