Financieel Protocol Commissie
1. De commissie kiest uit hun midden een penningmeester, afgekort CP.
2. De CP is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de commissie. Hij/zij legt
verantwoording af aan de verenigingspenningmeester, afgekort VP.
3. Ieder jaar dient hij/zij ten minste 6 weken vóór de algemene ledenvergadering, waarin de
begroting wordt behandeld, een deelbegroting van de commissie in voor het volgende jaar.
4. Iedere commissie mag over een eigen bankrekening beschikken. De CP is tekenbevoegd tot Euro
500,00 en heeft een pinpas. Voor bedragen boven 500,00 Euro is tevens de handtekening van de
VP verplicht. De VP is eveneens tekenbevoegd.
5. De banktransacties kunnen door pashouders online worden geraadpleegd en de VP archiveert
het overzicht van de transacties van alle bankrekeningen.
6. De baten van een commissie bestaan uit de ontvangsten uit eigen activiteiten, vast te stellen in
overleg met de VP, en uit donaties door de vereniging.
7. De uitgaven van de commissie bestaan uit de lopende uitgaven die noodzakelijk zijn voor de
voortgang van de normale activiteiten van de commissie. De uitgaven worden voorzien van
bewijsstukken. De CP is ervoor verantwoordelijk dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de
richtlijnen, zoals door het bestuur gesteld.
8. Investeringen kunnen slechts worden gedaan na voorafgaande goedkeuring door het bestuur of
de VP.
9. Uiterlijk op 15 januari van ieder jaar legt de CP verantwoording af aan de VP middels een sluitend
overzicht van alle ontvangsten, uitgaven en kas- en banksaldi.
10. Op verzoek van de VP zal tussentijds overleg plaatsvinden tussen de CP en de VP over de
financiële gang van zaken en met name in hoeverre inkomsten en uitgaven in overeenstemming
zijn met de begroting.
11. De wedstrijd subcommissies (herenochtend, herenavond, senioren mix, WAC, damesochtend en
overige wedstrijden) informeren de VP over hun inkomsten en uitgaven. De kas/bankstanden
van de subcommissies worden in het financiële verslag van de vereniging opgenomen, maar
zodanig dat de resultaten/het vermogen van de vereniging niet worden beïnvloed.
De subcommissies zijn verantwoording over hun geldstromen verschuldigd aan de deelnemers
aan betreffende wedstrijden. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de geldstromen binnen
een subcommissie.
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