
 
 
Besluit ex artikel 9  lid 2 van het huishoudelijk reglement van  de Golf- en 
Countryclub “Geijsteren” genomen in de Algemene Ledenvergadering van 
de vereniging dd 20 juni 2016 met betrekking tot de bij besluit van de 
Algemene Ledenvergadering dd 24 november 2014 ingestelde 
Kascommissie 
 
1 De Kascommissie is geen commissie in de zin van artikel 48 lid 2 boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek.  
 
2 De Kascommissie heeft tot taak zich een oordeel te vormen omtrent het 
financiële beheer van de vereniging. De Kascommissie beoordeelt de 
volledigheid en juistheid van de opgestelde balans , de staat van baten en 
lasten met toelichting ., alsmede de doelmatigheid en rechtmatigheid van 
verrichte uitgaven en de aangegane verplichtingen. Daarnaast dient de 
Kascommissie een risico-inventarisatie te maken die verdere toetsing van 
het financieel beleid van het verenigingsbestuur tot doel heeft. 
 
3 De Kascommissie  bestaat uit 3 leden. De Algemene Ledenvergadering 
kan een plaatsvervangend lid benoemen. 
Er dient naar gestreefd te worden dat in de Kascommissie voldoende 
kennis aanwezig en verdeeld is over de commissieleden met betrekking tot 
financiën, juridische en fiscale zaken alsmede algemene bedrijfskennis.  
Niet als lid van de Kascommissie kunnen worden benoemd: 
Degene die lid is van het bestuur van de vereniging of  lid daarvan is 
geweest in het jaar waarop de werkzaamheden van de Kascommissie 
betrekking hebben of in een of meer van de 3 daaraan voorafgaande jaren. 
Degene die lid is van het bestuur van de Stichting Openluchtrecreatie 
Noord-Limburg of lid daarvan is geweest in het jaar waarop de 
werkzaamheden van de Kascommissie  betrekking hebben of in een of 
meer van de 3 daaraan voorafgaande jaren.  
Degene die baancommissaris is van de vereniging in het jaar waarop de 
werkzaamheden van de Kascommissie betrekking hebben of in een of 
meer van de 3 daaraan voorafgaande jaren.  
Bij voorkeur wordt ook een lid dat deel van een commissie van de 
vereniging heeft uitgemaakt in het jaar waarop de werkzaamheden van de 
Kascommissie betrekking hebben geen lid van de Kascommissie.  
De leden van de Kascommissie worden benoemd voor een periode van 3 
jaar. De Kascommissie stelt een rooster van aftreden op zodanig dat ieder 
jaar 1/3 van de leden aftreedt. Een aftredend lid is terstond eenmalig 
herbenoembaar. Op het rooster van aftreden neemt een tussentijds nieuw 
benoemd lid (of het plaatsvervangend lid) de plaats in van het tussentijds 
aftredend lid. 
 
4 De Kascommissie dient haar werkzaamheden jaarlijks afgerond te 
hebben op een zodanig tijdstip dat haar bevindingen voor de leden van de 
vereniging beschikbaar zijn op het moment dat de uitnodigingen voor de 
ledenvergadering waarop goedkeuring van de jaarstukken en decharge van 
het bestuur aan de orde zal zijn , worden verzonden.   
 


