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In dit protocol zijn afspraken vastgelegd over de (jaarlijkse) controle van de financiële stukken en het 
financieel jaarverslag van de penningmeester/bestuur. Bij het uitvoeren van de controle dient de 
kascommissie minimaal de in dit protocol vastgelegde checklist af te werken. 
 
Doel 
Het bestuur van onze vereniging moet ieder jaar een financieel verslag opstellen en voorleggen aan de 
algemene (leden)vergadering. Dit financieel verslag moet gecontroleerd worden. Deze controle wordt bij 
onze vereniging uitgevoerd door de kascommissie. Het hoofddoel van de kascommissie is het bieden van 
zekerheid aan de leden dat het door het bestuur opgestelde financieel verslag een correcte weergave 
van de werkelijkheid is. Doel van dit protocol is dat de controle door de kascommissie jaarlijks op 
eenduidige én gedegen wijze wordt uitgevoerd. 
 
Statuten 
In de statuten van de vereniging staat in artikel 26.3 tot en met 26.11 het volgende over de samenstelling 
en de taken van de kascommissie (de nummers corresponderen met de lidnummers van het artikel in de 
statuten): 
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit drie leden en 
twee plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
4. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. 
5. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
6. Het bestuur kan een kascommissielid in deze functie schorsen op grond van handelingen welke het lid 
verricht in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement. Binnen drie maanden na het uitspreken 
van de schorsing beslist de algemene vergadering omtrent het ontslag als lid van de genoemde 
kascommissie. 
7. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan 
kan de commissie van onderzoek zich op kosten van vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het 
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar 
desgewenst kas en waarden te vertonen en inzage van boeken en bescheiden der vereniging te geven. 
8. De last van de commissie kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch 
slechts door de benoeming van een andere commissie. 
9. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording 
strekt het bestuur tot décharge. 
10. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar lang te bewaren. 
11. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet binnen 14 dagen na dit aftreden controle door 
de kascommissie plaatsvinden. Tevens geeft de kascommissie het bestuur advies over de afhandeling 
van de financiële zaken door de plaatsvervangend penningmeester. Op de jaarlijkse algemene 
vergadering brengt de kascommissie hierover verslag uit. 
 
Moment van de kascontrole en aanwezigen 
Op initiatief van de penningmeester wordt de kascontrole uitgevoerd door minimaal twee leden van de 
kascommissie (dan wel de benoemde plaatsvervangende leden), in bijzijn van de penningmeester én 
minimaal nog één ander bestuurslid van de vereniging. Deze controle vind plaats op moment dat alle 
stukken voorhanden zijn, zodat de kascommissie in staat wordt gesteld een gedegen en volledige 
controle uit te voeren. De penningmeester is er verantwoordelijk voor dat dit mogelijk is. De kascontrole 
wordt tijdig, liefst tenminste een week voor de Algemene Ledenvergadering waar de financiële stukken 
moeten worden besproken, gehouden. 
 
Controle aan de hand van een checklist 
De kascommissie verricht de kascontrole aan de hand van onderstaande vaste checklist. Deze checklist 
moet de kascommissie minimaal volgen. Het staat hen vrij de stukken uitvoeriger te controleren, conform 
hetgeen hierover bepaald is in de statuten van de vereniging. 
 
De checklist: 



1. Komen de bedragen van de beginbalans overeen met de eindbalans van het vorige jaarverslag en met 
de balans in de administratie?  
 
2. Komen de saldi in de eindbalans overeen met wat er aanwezig was in de kas?  
 
3. Komen de saldi in de eindbalans overeen met wat er aanwezig was op de verschillende bank en/of 
spaarrekeningen? Check dit aan de hand van de jaaropgave van de bank, door deze in de online-
omgeving van de bank te openen en te bekijken.  
 
4. Klopt de inventarislijst, is alles wat op papier staat echt in voorraad?  
 
5. Klopt de telling van de debiteurenlijst met het bedrag nog te ontvangen bedragen?  
 
6. Klopt de telling van de crediteurenlijst met het bedrag nog te betalen bedragen?  
 
7. Is er voor elke uitgave een bon of factuur aanwezig?  
 
Naast bovengenoemde controlepunten is het van belang dat de tellingen van zowel de balans als de 
verlies- en winstrekening wordt gecontroleerd. Ook zal er gekeken moeten worden of er in de balans en 
de verlies- en winstrekening geen grote afwijkingen in de diverse posten zijn ten opzichte van vorig jaar. 
Bij grote afwijkingen zal moeten worden gekeken wat de reden van dit verschil.  
 
Verslag door de kascommissie 
De kascommissie stelt een kort verslag op van haar bevindingen, waarin wordt verklaard dat de controle 
aan de hand van dit protocol en  de hierin opgenomen checklist heeft plaatsgevonden. Deze schriftelijke 
verklaring wordt minimaal twee werkdagen voor de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur 
beschikbaar gesteld en ondertekend door de aanwezige leden van de kascommissie. 
 
Vaststellen en wijzigen van dit protocol 
Dit protocol kan uitsluitend worden vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering van de 
Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, conform statuten en huishoudelijk reglement. 
Hiervoor is een meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden vereist.  
 
Verantwoording 
Voor het opstellen van dit protocol is gebruik gemaakt van richtlijnen van het NOC*NSF, het Huis van de 
Sport Groningen en ING bank.  
 


