
 
 

 

Motie 2: financiële commissie 

Indiener Naam + lidnummer: Willem Dekker (15538) 

Overweging: 

In het huishoudelijk reglement staat onder artikel 5.5. het volgende verwoord:  

5.5.1 De Financiële Commissie bestaat uit drie (3) leden. De leden worden benoemd door de 
Algemene Vergadering op voordracht van het Hoofdbestuur voor een periode van drie (3) jaar met 
de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming van drie (3) jaar.  

5.5.2 De commissie, die toegang heeft tot alle financiële bescheiden, heeft tot taak:  

a. de penningmeester gevraagd en ongevraagd te adviseren over financiële aangelegenheden; 
b. toezicht uit te oefenen op het financieel beheer van het Hoofdbestuur; 
c. de penningmeester te ondersteunen bij controle van financiële rapportages van Provinciale 

en Lokale Besturen. 
d. een verklaring bij de jaarrekening af te geven over de doelmatigheid van de bestede 

middelen. 

Verder staat in het Huishoudelijk Reglement (artikel 6.2.3.) dat het jaarverslag en de jaarrekening 
mede vergezeld dienen te gaan door een verklaring van de Financiële Commissie  

Voorstel: 

Gelet op het gestelde in het Huishoudelijk Reglement omtrent de Financiële Commissie qua 
samenstelling en taken, gelet op het feit dat de Financiële Commissie momenteel nog maar 
maximaal uit twee leden bestaat en mogelijk zelfs in het geheel niet gevuld is, draagt de ALV het 
bestuur op om aan de agenda van de ALV het punt “Financiële Commissie” toe te voegen en tevens 
om de ALV in staat te stellen de Financiële Commissie weer te bemensen conform het gestelde in het 
Huishoudelijk Reglement.  

 

Preadvies Hoofdbestuur: 

Het HB ontraadt de motie.  

Het agendapunt is niet in de agenda opgenomen omdat het HB – conform de oproep vanuit de ALV – 
in de najaars ALV zal komen met voorstellen voor aangepaste reglementen. Hierin zal de positie van 
commissies zijn verwerkt. Het lijkt niet zinvol nu nog nieuwe (plv.) leden van commissies te verkiezen. 

Mocht de ALV anders besluiten dan dient dat te worden uitgevoerd in het besef dat er andere regels 
gelden t.a.v. kandidaatstelling en selectie.   

 

  


