
Artikelen die betrekking hebben op de kascommissie 
 
Commissies. 
Artikel 15. 
1. Het bondsbestuur en een afdelingsbestuur, alsmede de bondsvergadering en een 
afdelingsvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te 
stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. 
2. Van de permanente commissies benoemt de bondsvergadering de kascommissiefinanciële 
commissie. 
Voorts doet de bondsvergadering een voordracht van de leden die ter benoeming 
worden voorgedragen als lid van de tuchtcommissie en de commissie van 
beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 
3. Van de permanente commissies worden door het bondsbestuur benoemd: 
a. de technische commissie; 
b. de wedstrijdcommissie; 
c. de scheidsrechterscommissie; 
d. de commissie voor opleidingen; 
e. de pers- en propagandacommissie; 
f. de medische-/dopingcommissie. 
4. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de 
statuten of een reglement is geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door 
het orgaan dat de commissie heeft ingesteld. 
5. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft 
ingesteld. 
6. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit tenminste drie14 
leden. De leden van een permanente commissie worden telkens voor onbepaalde 
tijd benoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de 
duur van de aan de commissie verstrekte opdracht. 
7. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter, 
een secretaris en uit een of meer leden en wordt de voorzitter in functie 
benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de overige 
functies. 
8. De kascommissiefinanciële commissie bestaat uit drie leden, die door de bondsvergadering 
jaarlijks 
worden benoemd. 
9. De bondsvergadering benoemd op voorstel van het bondsbestuur drie leden, 
zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b. tot lid, van de kascommissiefinanciële commissie, die 
geen 
lid mogen zijn van het bondsbestuur. De leden van de kascommissiefinanciële commissie worden 
benoemd voor een periode van 3 jaar 
jaarlijks benoemd en kunnen ten hoogste zes jaar achtereen in die commissie zitting 
hebben. 
10.  
De Financiële Commissie is belast is met het toezicht op het beheer van de  
financiën van de KNAS door het bestuur en heeft tot taak de rekening en verantwoording van het 
bestuur te onderzoeken en van haar bevindingen daaromtrent verslag uit te brengen aan de 
Bondsvergadering, een en ander voorzover dit niet is opgedragen aan een accountant als bedoeld 
in artikel 18 lid 5. De commissie dient het bestuur tevens van advies over het geldelijke beheer.  
De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bondsbestuur. De kascommissie brengt jaarlijks verslag uit aan de 
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bondsvergadering en adviseert omtrent kwijting en décharge van het bestuur. 
Het bondsbestuur is verplicht de kascommissie desgevraagd de kas en de 
waarden te tonen en inzage te verstrekken in de boeken en de bescheiden en alle 
door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, welke nodig zijn voor het 
vervullen van haar taak. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde 
door de bondsvergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van 
een andere commissie. 
 
 
 
Rekening en verantwoording. 
Artikel 18. 
5. De op voorstel van het bondsbestuur door de bondsvergadering benoemde 
accountant administratieconsulent (AA) onderzoekt jaarlijks de jaarrekening van 
het bondsbestuur en brengt daarvan verslag uit aan het bondsbestuur en aan de 
bondsvergadering. Het bondsbestuur is verplicht de accountant 
administratieconsulent (AA) ten behoeve van zijn onderzoek alle door deze 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, deze desgewenst de kas en de waarden te 
tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de KNAS voor 
raadpleging beschikbaar te stellen. 
6. Goedkeuring door de bondsvergadering van de balans en de staat van lasten met 
toelichting gebeurt nadat is kennis genomen van de bevindingen van de 
financiële commissie en van de verklaring van de accountant 
administratieconsulent (AA). Goedkeuring strekt het bondsbestuur tot décharge 
voor alle handelingen die uit die stukken blijken. 
 
Toegang bondsvergadering. 
Artikel 21. 
2.a. Adviserende leden van de bondsvergadering zijn: 
1. degenen aan wie het predikaat "ere-lid" is verleend; 
2. de leden van het bondsbestuur; 
3. de leden van de afdelingsbesturen; 
4. de leden van de commissie van beroep; 
5. de leden van de kascommissiefinanciële commissie; 
 
Agenda. 
Artikel 22. 
2. De agenda van de jaarlijkse bondsvergadering bevat in ieder geval: 
a. het vaststellen van de notulen van de vorige bondsvergadering; 
b. het jaarverslag van het bondsbestuur; 
c. het financieel verslag van het bondsbestuur; 
d. het verslag van de kascommissiefinanciële commissie; 
e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het 
afgelopen boekjaar; 
f. het verlenen van décharge aan de leden van het bondsbestuur; 
g. het vaststellen van de bondscontributie en andere bijdragen; 
h. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar; 
i. het voorzien in vacatures; 
j. de behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement; 
k. de rondvraag. 
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Algemeen Reglement 
 
Artikel 9 - Permanente en tijdelijke commissies 
1. Er zijn permanente commissies en tijdelijke commissies met een bijzondere opdracht. 
2. Van de permanente commissies benoemt de bondsvergadering de leden van: 
a. de kascommissiefinanciële commissie; 
b. de tuchtcommissie en van de commissie van beroep op de wijze zoals in artikel 7 van de 
statuten is bepaald. 
 
 
 


