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Hieronder zijn de Taken – Bevoegdheden – Verantwoordelijkheden aangegeven van het 
bestuur. 

 

Algemeen BESTUUR OSV 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuursleden. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het verenigingsbeleid en het dagelijks reilen en 
zeilen van de vereniging. De leden van het bestuur zijn portefeuillehouder voor de verschillende 
geledingen, commissies en functionarissen.  
 

Taakomschrijving  
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gehele beleid van de vereniging. De bestuursleden 
worden door de ledenvergadering gekozen. Dit impliceert dat het bestuur te allen tijde een beslissing 
of advies van een der commissies kan overrulen. Toch zullen diverse werkzaamheden, waar mogelijk, 
op lager niveau in de vereniging worden neergelegd (bestuur medewerkers en commissies).  
 

Werkwijze  
Het Algemeen Bestuur komt 2 maal per maand bijeen. De voorzitter leidt de vergaderingen. Het 
verslag wordt in de volgende vergadering geaccordeerd en vervolgens gearchiveerd. Besluitvorming 
vindt plaats op basis van consensus, hetgeen inhoudt dat in principe doorgesproken wordt over een 
onderwerp, totdat overeenstemming, eventueel in de vorm van een compromis, bereikt is. Wordt na 
uitvoerige discussie geen overeenstemming bereikt, dan wordt d.m.v. hoofdelijke stemming besloten, 
waarbij ieder bestuurslid één stem heeft.  
 
Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig 
is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. 
Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Vanuit de functiestructuur kennen 
de verschillende geledingen, commissies en bestuur medewerkers een bestuurder welke hen 
vertegenwoordigt binnen het bestuur.  
 
VOORZITTER – DAGELIJKS BESTUUR 
Taken 

 Leidt de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen. 

 Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden. Stimuleert de samenhang binnen de gehele 
vereniging. Toont hierbij leiderschap en gaat voorop in de strijd. 

 Zorgt voor navolging en opvolging van de statuten en de besluiten van het bestuur en alle andere 
regels en bepalingen Vertaalt het beleid en de reglementen van de KNVB naar verenigingsbeleid 
en komt met voorstellen 

 Is de representatieve vertegenwoordiger van de vereniging. Vertegenwoordigt de club naar de 
KNVB, de gemeente en andere overheden. 

 Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de penningmeester, sponsorcontracten. 

 Voert na goedkeuring van het bestuur, samen met de penningmeester, gesprekken met trainers, 
verzorgers en overige medewerkers met een financiële vergoeding. 

 
SECRETARIS – DAGELIJKS BESTUUR 
Taken 

 Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en het notuleren van de 
bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere ledenvergaderingen. 
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 Is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergaderingen, algemene en bijzondere 
ledenvergaderingen. 

 Fungeert als digitaal postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending  
van de digitale verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze 
post bestemd is. 

 Is verantwoordelijk voor het voeren van de dagelijkse correspondentie. Ondertekent, verzendt en 
bewaart een afschrift van stukken namens het bestuur. 

 Is verantwoordelijk voor het bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële 
stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk 
reglement. 

 Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties). 
  

PENNINGMEESTER – DAGELIJKS BESTUUR 
Taken 

 Is verantwoordelijk voor een goede financiële bedrijfsvoering. 

 Facturatie en incasso contributies en sponsorgelden; 

 Draagt, in samenwerking met de voorzitter van de kantinecommissie, voor goed beheer van de 
kantine-inkomsten. 

 Voert na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter, gesprekken met trainers, 
verzorgers en overige medewerkers met een financiële vergoeding. 

 Is verantwoordelijk voor al het betalingsverkeer van de vereniging, is daarvoor geautoriseerd voor 
de bankrekeningen 

 Doet voorstellen over hoe met het vermogen van de vereniging kan/moet worden omgegaan 

 Dient een jaarbegroting, ter goedkeuring, in bij het bestuur. Krijgt hiervoor een conceptbegroting 
van de technische commissie en sponsorcommissie. 

 Bewaakt de toegekende budgetten, signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten en kan 
voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen. 

 Informeert het DB maandelijks en het Bestuur per kwartaal over de financiële stand van zaken. 
Doet dit aan de hand van een financiële rapportage waarin onderscheid wordt gemaakt in 
sponsorinkomsten, kantine-inkomsten en contributie-inkomsten 

 Tekent na goedkeuring van het bestuur, samen met de voorzitter, sponsorcontracten. 

 Archiveert alle originele sponsorcontracten contracten 

 Archiveert alle lopende verzekeringen. 

 Coördineert, in overleg met de commissies en functionarissen de inkoop van de vereniging. 

 Onderhoudt de contacten met de ledenadministratie en zorgt voor inning van de contributiegelden. 

 Is bevoegd leden met een contributie achterstand aan het bestuur voor te dragen 

 tot schorsing dan wel over te gaan tot het instellen van een incassobureau. stelt t.b.v. de 
Algemene Ledenvergadering, de financiële rapportage samen bestaande uit  
een balans, Verlies-en Winstrekening en een begroting. 

 Roept de kascommissie bijeen en voorziet deze van al de benodigde informatie. 
 
 
BESTUURSLID VOETBALTECHNISCHE ZAKEN 
Taken: 

 Adviseert het Bestuur bij het aanstellen van trainers. 

 Monitort de kwaliteit van de trainers. 

 Ziet er op toe dat de trainingen volgens het senioren en jeugdplan worden uitgevoerd. 
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 Is aanspreekpunt voor de trainers. 

 Begeleid beginnende jeugdtrainers. 

 Maakt z.s.m. na sluiting van de overschrijvingsperiode een concept trainingstijdenrooster en legt 
deze ter besluitvorming voor aan het bestuur: 
 
Samenstelling elftallen 

 Organiseert de indeling van de selectieteams senioren in overleg met de verantwoordelijke 
trainers. 

 Organiseert de indeling van jeugd in overleg met de jeugdcommissie. 

 organiseert de indeling van de overige seniorenteams. 

 Geeft bovenstaande indelingen door ter goedkeuring aan het Bestuur. Na goedkeuring zal de 
wedstrijdsecretaris de informatie aan de KNVB doorgeven. 

 
Medische verzorging 

 Ten behoeve van de verzorging. Levert hiervoor een begroting aan, ter goedkeuring aan het 
Bestuur. 
 

Materialen 

 Informeert het Bestuur jaarlijks over de aan te schaffen materialen zoals ballen, kleding  etc. 
Levert hiervoor een begroting aan, ter goedkeuring aan het Bestuur. 
 

Overig 

 Overlegt over aanvangstijden thuiswedstrijden selectieteams en geeft dit door aan de 
wedstrijdsecretaris 

 Werft scheidsrechters en zorgt voor opleiding 

 Informeert de leden middels de site. 
 
 

BESTUURSLID JEUGDZAKEN  
Het jeugdbestuur heeft de totale verantwoordelijkheid en dagelijkse leiding van de jeugdafdeling. Zij 
zorgt voor werving van leiders en trainers voor alle elftallen. Het stimuleren van zowel het prestatieve 
als recreatieve deel van de jeugdafdeling behoort ook tot hun taken.  
 

De jeugdcommissie bestaat uit verschillende leden met ieder hun eigen aandachtsgebied met daaraan 

gekoppelde taken en verantwoordelijkheden. Zie verder hiervoor Taken en Verantwoordelijkheden 

Jeugdcommissie. 

 

Taakomschrijving jeugdvoorzitter 

 Geeft leiding aan de jeugdcommissie 

 Zorgt dat het beleidsplan jeugdafdeling wordt nageleefd 

 Geeft terugkoppeling aan het bestuur over het reilen en zeilen van de jeugdafdeling 

 

BESTUURSLID LEDENADMINISTRATEUR 
Taken 

 Beheer administratieve gegevens leden (nieuwe leden, opzeggingen en mutaties) 

 Het verzorgen van overschrijvingen naar OSV en van OSV 
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 Verstrekken van spelerspassen. 

 Opvragen pasfoto van spelers als nieuwe spelerskaart nodig is. 

 Het muteren, aanmelden en afmelden van (actieve) leden in de KNVB verenigingsadministratie. 

 Het aanleveren van gegevens aan de penningmeester t.b.v. inning contributiegelden. 

 Zorgdragen voor tijdige informatieverstrekking binnen de vereniging., de ledenadministratie 
aangaande. 

 
 
BESTUURSLID COMMERCIELE ZAKEN 
Taken 

 Schrijven van een (meer) jarensponsorplan en sponsormenukaart ter goedkeuring aan het 
bestuur. 

 Levert ten behoeve van de begroting een onderbouwde sponsorbegroting aan, ter goedkeuring 
aan het bestuur. 

 Draagt zorg voor een juiste registratie van de sponsorcontracten. Archiveert een kopie van de 
sponsorcontracten. 

 Legt contacten met potentiële sponsors. 

 Bouwt en onderhoudt sponsornetwerk. 

 Sluiten van contracten met nieuwe sponsoren. 

 Het tijdig verlengen van bestaande sponsorcontracten. 

 De voorzitter van de sponsorcommissie is gemachtigd tot het zelfstandig afsluiten van 
reclamebordcontracten. 

 Sponsorcontracten met overige sponsoren worden getekend door de voorzitter en van 
penningmeester het hoofdbestuur 

 Verzorgt de communicatie naar sponsors. 

 Organiseert sponsoractiviteiten. Doet dit in overleg met de evenementen- en kantinecommissie. 

 Draagt, in overleg met de penningmeester, zorg voor de aanschaf van reclame-uitingen zoals 
reclameborden etc. 

 Draagt, in samenwerking met de commissie facilitaire zaken, zorg voor plaatsing van 
reclameborden etc. 

 Draagt, in samenwerking met het webteam, zorg voor plaatsing van sponsoruitingen op de 
website. 

 

 

BESTUURSLID KANTINE COMMISSIE /  COORDINATOR  

Algemeen  
T.b.v. het managen van alle horeca-aangelegenheden is binnen OSV een kantinecommissie 

ingesteld. Deze commissie coördineert het gehele kantinegebeuren. Deze commissie draagt zorg voor 

het bijhouden van de voorraad, de inkoop, de opslag, het inroosteren van bardiensten, de verkoop, 

het signaleren van mogelijke uitbreiding van het assortiment. Een vertegenwoordiger van de 

kantinecommissie dient op wedstrijd- en evenementdagen aanwezig te zijn op het sportpark teneinde 

de kantinezaken te stroomlijnen. De inkoop gebeurt altijd in nauw overleg met of door de 

penningmeester. 

 

De belangrijkste taken zijn 

 Inkoop coördineren 
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 Overzicht op voorraden houden 

 Voorraden aanvullen 

 Nieuwe medewerkers goed inwerken  

 Doet voorstellen ter vervanging , verbeteringen 

 Onderhouden van contacten met barvrijwilligers 

 Organiseert een vrijwilligersborrel/snack/avond 
 
Medewerkers kantine coördineren 

 Rooster kantinedienst maken 

 Medewerkers kantine ondersteunen 

 Werkbeschrijving maken 

 Informatie avonden plannen voor medewerkers kantine/bar 
 
Kantinezaken coördineren 

 Openingstijden regelen 

 Gebruik van de kantine coördineren (agenda) 

 Overeenkomsten naleven, zoals het rookverbod en het alcoholgebruik 
 
Div 

 Frituurvet verschonen 

 Toezien/helpen schoonmaken keuken en bar na gebruik 

 Bewaakt  openings- en sluitingstijden 
 
De kantinecoördinator legt verantwoording af aan de kantinecommissie 
Draagt opbrengst af aan de penningmeester 
 

Taken en verantwoordelijkheden  

 Het uitvoeren van beleid t.b.v. de korte en lange termijn en het adviseren van het bestuur inzake 
kantine-aangelegenheden (adviseren aan het bestuur over contracten leveranciers) 

 Het werven en aansturen van vrijwilligers en zorg dragen voor een roulatieschema en planning 

 Het vormen van een aanspreekpunt bij activiteiten in de kantine-aangelegenheden, feesten en 
grote evenementen 

 Het voeren of laten voeren van een transparante boekhouding met een helder beeld van inkoop, 
verkoop en voorraadadministratie in nauw overleg met de penningmeester 

 Het vaststellen van het assortiment 

 Stelt i.o.m. bestuur beleid op en administratie m.b.t. voorraad en uitgifte “gratis” consumpties en 
etenswaren (onbetaalde omzet) 

 Prijsbeleid (verhouding inkoopprijs - verkoopprijs) i.o.m. de penningmeester 

 Inkopen van de benodigde drank en etenswaren (voorraadmanagement) binnen door het bestuur 
aangegeven kaders altijd in nauw overleg met of door de penningmeester  

 Bewaakt leveringen en accordeert de leveringsbonnen en facturen 

 Organiseren, coördineren van de kantinediensten (zorgt voor de keuken- en barbezetting tijdens 
openingstijden) 

 Het instrueren van barvrijwilligers (het maken van een barhandleiding) en zorg dragen voor 
opleiding/instructie kantinediensten betreffende veiligheid en kantine reglement 

 Wekelijkse (laten) schoonmaken van gehele kantine inclusief keuken, en toezicht uitvoeren op 
schoonmaak e.d. (grote schoonmaak keuken, hygiëne toezicht/lijsten) 
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 Het inrichten van de kantine en beheren, in stand houden van inventaris. Zo nodig vernieuwen 
van de inventaris i.o.m. bestuur 

 Financiële administratie en het beheren van de kassa incl. het storten van opbrengst op de 
kantinerekening in samenwerking met de penningmeester 

 Sleutelbeheer van de kantine 

 
 
BESTUURSLID WEDSTRIJDSECRETARIS 
Taken 

 Is aanspreekpunt voor de KNVB wat betreft alle wedstrijdzaken 

 aanspreekpunt voor andere verenigingen wat betreft alle wedstrijdzaken 

 geeft via sportlink de elftalopgave door aan de KNVB. Doet dit z.s.m. na de 
overschrijvingsperiode, na goedkeuring van het bestuur 

 Geeft eventuele verplichte of vrijwillige elftalwijzigingen door aan de KNVB 

 Vraagt voor 1 september dispensaties van de A-B-C-D junioren aan bij de bond 

 Draagt, samen met de technische commissie, bij aan een trainingschema. 

 Wijst velden en kleedkamers toe ten behoeve van de geplande wedstrijden of toernooien. 

 Wijst, indien beschikbaar, scheidsrechters toe ten behoeven van de geplande wedstrijden. 

 Communiceert alle wedstrijden naar de trainers, leiders en voorzitter van de kantinecommissie. 

 Communiceert andere relevante KNVB informatie (bijvoorbeeld schorsingen ) aan trainers 
en andere betrokkenen. 

 Publiceert alle wedstrijden op de Website. 

 Geeft tijdig afgelastingen door aan leiders, scheidsrechters, de tegenpartij en de voorzitter 
van de kantinecommissie. Doet dit in overleg en samenwerking met de consul. Controleert en 
verstuurt de wedstrijdformulieren tijdig aan bond. 

 Adviseert bij en is verantwoordelijk voor verzending van strafrapporten naar de KNVB 

 Geeft de uitslagen door aan KNVB 

 Er op toezien dat elk team beschikt over voldoende rode en blauwe strafformulieren. 

 Er op toezien dat deze formulieren tijdig verzonden worden aan de KNVB. 

 Het inplannen van oefenwedstrijden. 

 Oplossen en adviseren m.b.t. tuchtzaken. 
 
BESTUURSLID EVENEMENTENCOMMISSIE   

Algemeen  
T.b.v. het managen van alle evenementenaangelegenheden is binnen OSV een 
Evenementencommissie ingesteld. De evenementencommissie organiseert de activiteiten van de 
vereniging. Dit betreft diverse activiteiten: van het Sinterklaasfeest voor de pupillen tot en met de 
jaarlijks terugkerende evenementen als de ‘Familiedag’, de klaverjasavonden, de ‘vrijwilligersavond’ 
en de nieuwjaarsreceptie. Alle activiteiten, of andere externe acties (Grote Clubactie bijvoorbeeld) 
worden vanuit deze commissie gecoördineerd. Ook nieuwe activiteiten, naast of in het verlengde van 
voetbalactiviteiten, kunnen door de evenementencommissie opgezet worden. Het doel van deze 
commissie is om leden meer te bieden dan alleen maar "het voetballen", om zo de vereniging 
aantrekkelijker te maken voor de leden.  
 

Taken en verantwoordelijkheden  

 Het in algemene zin verzorgen van de gehele organisatie van de betreffende evenementen in 
samenspraak met het bestuur van OSV;  
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 Het werven en aansturen van vrijwilligers en zorg dragen voor een schema en planning;  

 Het vormen van een aanspreekpunt bij activiteiten, feesten en grote evenementen;  

 Het regelen van regelmatig overleg met de kantinecommissie m.b.t. alle te organiseren 
evenementen.  

 
 
BESTUURSLID MEDIA EN PR 
Het vormgeven en doen verschijnen van het clubblad en/of weekbrief (hardcopy of digitaal) en het 
uitvoeren van alle daarmee samenhangende activiteiten.  

 Periodiek laten verschijnen van het clubblad en/of nieuwsbrief. Maken van een jaarplanning t.a.v. 
de sluitingsdata inleveren kopij, productie en (digitale)bezorging. Planning communiceren met 
bestuur.  

 Inhoud en lay-out clubblad en/of nieuwsbrief: vaste lay-out d.m.v. rubrieken, columns.  

 Advertenties verzamelen en verwerken.  

 Hierin wordt door het bestuur aangeleverde kopij opgenomen. Aandachtspunt is dat dit blad alle 
leden van OSV bereikt. 

 Het vormgeven en onderhouden van de website en alle mogelijke andere digitale uitingen van de 
vereniging (twitter, facebook etc.). Technisch onderhoud, waaronder beveiliging.  

 De commissie doet aanbevelingen om de communicatie, in de breedste zin van het woord, in de 
vereniging te optimaliseren.  

 

Taken en verantwoordelijkheden  

 Ontwikkelen en bijhouden van de huisstijl 

 Uitvoeren PR-beleid 

 Verzorgen interne media 

 Het verspreiden van persberichten op de eigen website en naar alle lokale en regionale 
nieuwsmedia 

 Het verspreiden van persberichten op alle relevante internetsites 

 Het maken van programmaboekjes en aankondiging thuiswedstrijd 1e elftal en/of toernooien. Het 
maken en zorg dragen voor de uitgifte en verspreiding van minimaal 2x het clubblad per jaar in 
samenwerking met Supportersvereniging 

 Het maken en zorg dragen voor de uitgifte van de jaarlijkse presentatiegids 

 Maakt foto’s voor presentatiedoeleinden 

 Maakt teamfoto’s bij start van het seizoen 

 Maakt wekelijkse, tijdens het seizoen, een of meer foto’s voor op de website.  
 

 

BESTUURSLID ACCOMMODATIE / ONDERHOUDSCOMMISSIE 

Algemeen  
Onder de accommodatie wordt verstaan het totale sportcomplex zijnde het clubhuis, de kleedkamers, 
de velden en bijbehorend (on)roerend goed. Het in goede conditie houden van de accommodatie 
d.m.v. nieuwbouw/renovatie, periodiek onderhoud en het repareren van schades.  
Opstellen van een meerjarenplanning (incl. begroting) m.b.t. onderhoudstaken met een zo groot 
mogelijk zelfwerkzaamheid.  
 

Taken en verantwoordelijkheden  

 Is verantwoordelijk voor het (klein) onderhoud van het clubhuis, kleedkamers, tribunes e.d. 
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 Voert onderhoud uit aan de hand van een door het bestuur goedgekeurde activiteitenplanning 
(Meerjarig onderhoudsplan inclusief begroting) 

 Is verantwoordelijk voor goede werking afstelling van de verwarming en boilers in het clubhuis en 
de kleedkamers 

 Onderhoud en aanschaf van materialen (materialencommissie) 

 Coördinatie (ver)bouwen of aanpassingen van de accommodatie 

 Opstellen en bewaken budget per seizoen 

 Opzoeken sponsormogelijkheden bij grootschalig onderhoud / nieuwbouw 

 Externe contacten (gemeente, aannemers) 

 Zoeken vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden 

 Contractbeheer verplicht onderhoud brandblusmiddelen en noodverlichting 

 Buiten- en binnen schilderwerk 

 Noodverlichting onderhoud (periodiek testen) 

 Schoonmaak  

 Wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden van douches en kleedkamers en aanverwante ruimtes 

 Wekelijks vuilnisbakken legen en opruimen van zwerfvuil op het complex 

 Jaarlijkse grote schoonmaak organiseren 

 Totaalreiniging incl. ontkalken toiletgroepen 

 Glasbewassing binnen en buitenzijde 

 Grondig reinigen en benodigd onderhoud van vloeren van het clubhuis 

 Velden/terrein  

 Overlegt met gemeente over opening en sluiting van velden, i.o.m. consul 

 Overlegt met gemeente over het onderhoud van de velden 

 Overlegt met gemeente betreffende plaatsen/verwijderen van doelen en doelnetten 

 Overlegt met de gemeente over het trekken van lijnen 

 Overlegt met het wedstrijdsecretariaat over het gebruik van de velden 

 Belijning op de velden (gemiddeld een keer per week) 

 Onderhoud totale terrein (groen en verhardingen) 

 Onderhoud veld- en overige verlichting 

 Reclameborden  

 Is verantwoordelijk voor de plaatsing en verwijdering van reclameborden.  

 Is verantwoordelijk voor het schoonmaken en onderhoud van de reclameborden en andere 
reclame-uitingen.  

 Sleutelbeheer  

 Is verantwoordelijk voor het beheer van alle sleutels 

 Geeft sleutels uit na toestemming van het bestuur 

 Draagt zorg voor inname van sleutels 

 Zorgt dat hiervoor een goede administratie bijgehouden wordt waarbij er getekend moet worden 
voor elke uitgave en inname.  

 

 

BESTUURSLID MATERAALCOMMISSIE 

Algemeen 
Gezien de omvang van de totale vereniging is het van groot belang een goed overzicht te hebben 
over de materialen die we als vereniging bezitten. Het gaat hierbij om het beheer, het inventariseren 
en desgewenst aanschaffen van zaken als ballen, shirts, trainingspakken en al het andere wat nodig 
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is om zo optimaal te kunnen presteren. Ook de inkoop en uitgifte van kleding en materialen wordt door 
de materiaalcommissie gecoördineerd.  
 

Taken en verantwoordelijkheden  

 Is verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van het kleding- en materialenbeleid;  

 Zorg dragen met de facilitair manager (bestuur medewerker) voor de kwaliteit en het onderhoud 
van het voetbalmateriaal;  

 Verantwoordelijk voor de verwerving (bestellen) inname en controle op beschadiging en tekorten 
van veldmateriaal (ballen, hoekvlaggen, netten, trainingsdoelen, als ook verenigingskleding voor 
spelers, trainers en vrijwilligers);  

 Voorraadbeheer voetbalmaterialen- en kleding;  

 Onderhoud kleding en materialen;  

 Opstellen vervangingsplan materialen + kleding;  

 Inkoop en bestellen materialen;  

 Opstellen beleid m.b.t. kleding en materialen voor de verschillende seniorenteams;  

 Bewaken uniformiteit kleding en materialen in relatie tot de clubkleuren etc.;  

 Opstellen en bewaken budget per seizoen.  
 
 
KASCOMMISSIE WELK AANGESTELD WORDT DOOR DE LEDEN 

Algemeen  
De kascommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestaat uit 2 leden, niet 
zijnde bestuursleden.  
 
Taken: 

 De kascommissie controleert de jaarrekening van de club. 

 De kascommissie overlegt een schriftelijk verslag aan het bestuur en de Algemene 
Ledenvergadering 

 het bestuur al dan niet décharge te verlenen voor het gedurende het boekjaar 
gevoerde financiële beleid. 

 


