
  
 
 

Gezocht: twee leden voor de 

Financiële commissie 

 
Vind je het leuk om cijfers te controleren en een belangrijke bijdrage te leveren aan 

het functioneren van onze zwemvereniging?  

Meld je dan als kandidaat voor de Financiële commissie van Zwemvereniging New 

Wave Almere. Een keer per jaar controleert de financiële commissie de jaarstukken 

van het bestuur die de penningmeester heeft opgemaakt. Hiervoor komt de 

commissie eenmaal samen om eventuele vragen met de penningmeester te 

bespreken. Vervolgens brengt een lid van de financiële commissie verslag uit aan de 

Algemene Leden Vergadering. 

Artikel 16 van de Statuten geven meer informatie over de financiële commissie en 

haar werkzaamheden. 

Artikel 16 (lid 3, 4, 5 en 7): 

3. De algemene vergadering 

benoemt uit de meerderjarige leden 

een financiële commissie, bestaande 

uit tenminste twee personen, welke 

personen geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur. 

4. De leden van de financiële 

commissie worden gekozen voor de 

duur van twee jaar, onverminderd 

het verder in dit lid bepaalde. 

Jaarlijks treden één of meer leden 

af volgens een door de financiële 

commissie op te stellen rooster en 

wel in de in het betreffende boekjaar te houden algemene vergadering, waarin het 

bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoording doet, ook al is de 

termijn van twee jaar nog niet of reeds eerder in dat boekjaar verstreken. De 

aftredenden zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. 

5. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 

brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

7. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie alle door deze gewenste 

inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de 

boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

Het is een belangrijke taak voor de vereniging, die relatief weinig tijd kost. 

Meer informatie kan je vinden in de functieomschrijving.  

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze penningmeester Carlo Fritz via: 

carlo.fritz.bestuur@newwavealmere.nl. 

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan voor 31 juli 2021 bij het bestuur via: 

bestuur@newwavealmere.nl. 
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