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Voorstel NVR kascommissie samenstelling 2019 
 
 
De huidige leden van de kascommissie zijn Tamme Wierenga (sinds 2016 en verlengd in 2018), 
Lex Meijer (sinds 2017) en Coen Martinus (sinds 2018). Lex Meijer heeft aangegeven nog een 
periode van twee jaar deel te willen nemen in de kascommissie en stelt zich hiervoor 
herkiesbaar. 
 
Het bestuur stelt daarom graag de volgende samenstelling kascommissie 2019 voor:   
 

Ir. Lex Meijer 
Drs. Tamme Wierenga 
Drs. Coen Martinus RA 
 
Waarbij aangetekend wordt dat de termijnen van Tamme Wierenga en Coen Martinus volgend 
jaar aflopen. 
 
Op de volgende pagina vindt u nog een beknopte taakomschrijving van de NVR kascommissie en 
toelichting bij de samenstelling en de zittingstermijn. 
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Taakomschrijving NVR kascommissie 
De kascommissie van de NVR: 

• controleert de door het NVR bestuur/penningmeester opgestelde jaarstukken van een 
bepaald boekjaar. Aan de hand van bankafschriften en facturen c.q. kassabonnen 
checkt de commissie of alle inkomsten en uitgaven op de juiste manier geregistreerd, 
verwerkt en geboekt zijn. Elke uitgave moet verantwoord kunnen worden.  

• controleert de begin- en eindsaldi op de bankrekening(en). Indien er onduidelijkheden 
zijn, geeft de penningmeester tekst en uitleg. Hierbij wordt volledige openheid van 
zaken betracht. Het betreft immers het geld van de vereniging!  

• geeft advies of signaleert risico's voor de vereniging, e.g.  
o advies met betrekking tot de reserves van de vereniging 

• adviseert de ALV om het NVR bestuur decharge te verlenen als zij allen tevreden zijn 
over het gevoerde financieel beleid. 

 
De NVR kascommissie fungeert NIET als een financiële commissie. Dat wil zeggen dat de leden 
van de NVR kascommissie zich niet bezighouden met het aanvragen en beoordelen van offertes.  
Evenmin heeft de kascommissie een taak bij het opstellen van de begroting of beleidsplan van 
het NVR Bestuur. Hun taak is uitsluitend het toetsen van de inkomsten, uitgaven en banksaldi 
aan de hand van bankafschriften, facturen en kassabonnen. 
 

Samenstelling 
De NVR kascommissie bestaat uit drie leden en moet elk jaar worden gekozen en uit minimaal 
één oud-penningmeester van de NVR bestaan. Dat gebeurt tijdens de ALV. De benoeming geldt 
voor een periode van twee jaar, waarbij het handig is om een rooster van aftreden te maken. 
 

Zittingstermijn  
Mag een NVR kascommissielid zijn termijn ook verlengen? Ja, dat mag. Als het niet lukt om elk 
jaar minimaal één nieuw lid te werven, mag het aftredende lid zich ook opnieuw verkiesbaar 
stellen. Zijn of haar benoeming geldt dan opnieuw voor de duur van twee jaar. 
 
 
 
 
 
 


