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Financieel reglement
De ín dit Financieel Reglernent opgenoÍr€n regels geklen bij alle financiële handelingen welke door bestuursledex
namens de KATHOLIEKE VERENIGING VOOR EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN JOANNES DE DEO

worden uitgevoerd.
De regels vinden hun basis in artikelen I I en 20 van de Statuten en artikel 13 van het Huishoudelijk Reglement en
zijn verder geregeld in dit Financieel Reglemer*.
In dít Financieel Reglernent is nader bepaald dat;

I

a)

Op etke bestuursvergadering de permingmeester schriftelijk verslag doet aan het Bestuur van de

ontva[gsten en uitgaven over de afgelopen periode;
b) Ter controle op de ontvangsten en uitgaven de kascomÍnissie mininraal éen keer per jaar de bij het
schriftelijk verslag behorende bankafschriften en factureu controleert en parafeert tramens het Ëestuur-

2

Blj langdurige afirezigtreid en in spodeisende gevallen levens de voorzitter en de vicevoorzitter
gezamenlijk de bankzaken kunnen afhandelen (dit is vastgelegd in overeenkomst met de bank).

3

Alle kleine uitgaven tot een bedrag van € 50.- die o.a- nodig zijn voor de dagclijkse gang van zaken, door
alle bestuursleden kunnen worden gedaan.

4

Vooruitgaven boven € I00,- een bestuurslid minimaal de toestemming nodig heeft lzn de penningmeester
of bd diens langdurige afuezigheid vaÍ twee leden van het Dagelijks Bestuur.

5

De penningmeester bevoegd is tot een bedrag van € 5000,- zelfstandig te handelen.

6

Bí

langdurige afu'ezigheid van de penningrn€estsr, minimaal twee leden van hct Dagelijks Be§h:rur tot een
bedrag van € I 000,- zelístandig kunnen handelen.

7

Voor grotere uitgaven een bestuursbesluit ofeen besluit van de Algernene Vergadering noodzakelijk is.

E

a)

Yoorgeschoten uitgaven c.q. gernaakte kosten birmer een redelijke terrnijn moeten wordgo
gedeclareerd onder bijvoegiug vao de betreffende nota; doch 20 december i.v.m. afsluiting van he1

boe§aar:

b)

Bij

een negatief oordeel van de penningmeester pas uitbetaliag plaats vindt na overleg met het

Bestuur.

9

Diensten verricht dosr of namens een bestuurslid, waaftij de peruringmeester een factuur moet opmaken,
binnen 7 dagen schriftelijk moet worden doorgegeven aan de penningmeester.
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