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1 Inleiding 
Het regelement van de kascommissie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering 

van Carpe Divitias. Deze vergadering is tevens in staat om dit regelement te amenderen, de 

amendementen die ten minste twee weken voorafgaand aan de vergadering zijn ingediend 

worden voorzien van schriftelijk commentaar van de kascommissie.  

2 Doel, rechten en plichten 
De kascommissie dient de algemene ledenvergadering te informeren over de juistheid en 

betrouwbaarheid van de administratie van Carpe Divitias in de breedste zin van het woord, dit 

omvat onder andere – maar niet uitsluitend – de volgende administraties: 

▶ Financiële administratie 

▶ Financieel jaarverslag 

▶ Beleggingsadministratie 

▶ Ledenadministratie 

▶ Secretarieel jaarverslag 

▶ Administratie van duurzame goederen 

Jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het boekjaar, vindt de algemene 

ledenvergadering plaats waarin onder andere het financieel jaarverslag en het secretarieel 

jaarverslag worden vastgesteld. De bevindingen c.q. het advies tot decharge van het betstuur 

worden schriftelijk uitgebracht in een kascommissieverslag, dat wordt gevoegd bij de 

vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van Carpe Divitias. De kascommissie 

zorgt ervoor dat haar verslag op zodanig tijdstip gereed is dat het door het bestuur bij de 

vergaderstukken voor de algemene leden vergadering gevoegd kan worden. Daarnaast zal een 

door de kascommissie afgevaardigd lid tijdens de algemene ledenvergadering een toelichting 

op het verslag geven. Verslagen van de kascommissie dienen conform de geldende wettelijke 

richtlijn zeven jaar te worden bewaard. De kascommissie heeft de bevoegdheid om met een 

meerderheid van haar leden een buitengewone algemene vergadering uit te roepen.  

Daarnaast geeft de kascommissie vrijblijvende adviezen aan verenigingsbestuur omtrent 

financiële zaken, dit kan zowel gevraagd als ongevraagd. 

Werkwijze 
Voor het voorbereiden van het verslag van de kascommissie wordt een vergadering belegd 

waaraan naast de leden van de kascommissie ook de verenigingspenningmeester en -

secretaris zullen deelnemen. De voorzitter van de kascommissie stelt in overleg met de 

deelnemers datum, tijd en plaats van deze vergadering vast. De leden kunnen besluiten tot 

een extra vergadering van de kascommissie. 

De kascommissie wordt vanuit haar aard een zelfstandige rol toegedicht, toch worden in dit 

reglement enkele generieke aandachtspunten meegegeven aan de kascommissie. De 

ledenvergadering kan ervanuit gaan dat de kascommissie ten minste onderzocht heeft of: 

▶ De uitgaven hebben plaatsgevonden overeenkomstig de door de ledenvergadering 

vastgestelde begroting. Uitgaven die niet in de begroting waren opgenomen of 

substantieel afwijken van de begroting worden door de kascommissie getoetst op 

redelijkheid, afhankelijk van de aard en omvang van deze uitgaven. 



 

 Carpe Divitias  Pagina 2 van 3 

▶ De inkomsten zijn binnengekomen overeenkomstig de door de ledenvergadering 

vastgestelde begroting. Indien inkomsten substantieel afwijken, wordt de redelijkheid 

hiervan getoetst door de kascommissie, waarbij de aard en omvang van de afwijking 

in ogenschouw wordt genomen. 

3 Samenstelling en benoeming 

Samenstelling 
De kascommissie van Carpe Divitias bestaat uit ten minste drie leden. De leden van de 

kascommissie zijn geen lid van het bestuur, noch hebben zij vanuit een eerdere 

bestuursfunctie substantiële invloed kunnen uitoefenen op het financiële beleid van het te 

controleren verenigingsjaar. 

Benoeming leden 
De leden worden voor één jaar benoemd, waarbij één jaar wordt gezien als de termijn tussen 

twee Voorbereidende Algemene Vergaderingen. De kascommissieleden worden maximaal 

tweemaal herbenoemd. De huidige kascommissie doet een benoemingsvoorstel voor 

eventuele vacature(s). De leden van de kascommissie stellen een rooster van aftreden op.  

De kascommissie is bevoegd in tussentijdse vacatures tijdelijke commissieleden te 

benoemen. Een tussentijdse benoeming is van kracht tot de eerstvolgende algemene leden 

vergadering van Carpe Divitias, welke alsdan de benoeming kan verlengen. 

Voorzitter 

De kascommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 

Beëindiging lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de kascommissie eindigt, behalve door het verstrijken van de 
zittingsduur, wanneer de betrokkene ophoudt lid te zijn van Carpe Divitias. De leden van de 
kascommissie zijn bovendien bevoegd hun lidmaatschap van de kascommissie door middel 
van een schriftelijke mededeling aan het bestuur op te zeggen met dien verstande dat zij 
tijdens de zittingsduur niet tegelijkertijd mogen aftreden. 

Schorsing, ontslag en geheimhoudingsplicht 
Een lid van de kascommissie kan door de voorzitter van de kascommissie worden geschorst, 
onder vermelding van de reden van de schorsing. De schorsing blijft van kracht tot de 
eerstvolgende algemene leden vergadering van Carpe Divitias. Alsdan kan de algemene leden 
vergadering van Carpe Divitias besluiten tot ontslag van het kascommissielid. 
Zowel gedurende als na het eindigen van het lidmaatschap van de kascommissie betrachten 
de kascommissieleden geheimhouding naar externe derden ten aanzien van de aan hen 
verstrekte gegevens van Carpe Divitias. 

4 Rol van het bestuur 
Het bestuur, de verenigingspenningmeester en -secretaris in het bijzonder, dienen de 

kascommissie inzage te geven in: 

▶ De definitieve versie van het jaarverslag van het bestuur, inclusief de balans en staat 

van baten en lasten.  

▶ Kas, boeken en bescheiden. 

▶ Alle overige informatie en documentatie die de kascommissie redelijkerwijs 

noodzakelijk acht voor het uitvoeren van haar controle. 
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De hierboven benoemde stukken en informatie worden door de kascommissie als 

vertrouwelijke documenten behandeld. 


