Financieel Reglement Vereniging Woekerpolis.nl
Artikel 1: Toepassing van dit reglement
1. Op het financiële beheer van de vereniging zijn in de eerste plaats de statuten en het
huishoudelijk reglement van toepassing.
2. Een bepaling in dit reglement die in strijd is met één of meer bepalingen in de statuten of het
huishoudelijk reglement verliest haar werking op het moment dat de desbetreffende bepaling
in de statuten of het huishoudelijk reglement in werking treedt.
3. Dit reglement kan alleen door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
Artikel 2: Bevoegdheid bestuursleden
1. Bestuursleden zijn zelfstandig bevoegd tot het goedkeuren of aangaan van verplichtingen
namens de vereniging tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
2. Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd tot het goedkeuren of aangaan van verplichtingen
namens de vereniging tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.
3. Voor het goedkeuren of aangaan van verplichtingen van € 10.000,- of hoger is goedkeuring
van het voltallige bestuur vereist.
Artikel 3: Bevoegdheid tot beheer bankrekeningen
1. De penningmeester is bevoegd tot het verrichten van transacties tot een maximum van
€ 50.000,- mits hier een door het bestuur goedgekeurd besluit aan ten grondslag ligt.
2. De penningmeester is bevoegd tot het verrichten van transacties van € 50.000,- of hoger mits
hier een door het bestuur goedgekeurd besluit aan ten grondslag ligt en de voorzitter of de
secretaris daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
Artikel 4: Jaarrekening
1. Het bestuur stelt een accountant aan.
2. De accountant stelt jaarlijks op basis van de door de penningmeester aangeleverde informatie
de jaarrekening voor de vereniging op.
3. De jaarrekening wordt ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
Artikel 5: Declaraties
1. Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester.
2. Declaraties moeten binnen twee maanden na het einde van het boekjaar waarop zij betrekking
hebben zijn ingediend.
3. Van alle gedeclareerde kosten moeten originele bonnen/nota’s worden ingediend. Daarnaast
moeten declaraties zijn voorzien van een onderbouwing.
4. Dienstreizen kunnen worden gedeclareerd. Voor dienstreizen moet in beginsel gebruik
gemaakt worden van het openbaar vervoer. Wanneer het openbaar vervoer niet doelmatig is,
mag gebruik worden gemaakt van een auto.
5. De kilometervergoeding is zo hoog als de fiscale standaard. Dit is inclusief eventuele boetes,
parkeerkosten en tolgelden.
6. Telefoonkosten welke worden gemaakt in het belang van de vereniging en die niet worden
betaald door een andere partij kunnen worden gedeclareerd.
7. Voor de vereniging aangeschafte goederen kunnen tot en met een bedrag van € 500,- worden
gedeclareerd, mits een bestuurslid voorafgaand goedkeuring heeft verleend.
8. Voor alle overige declaraties waarin dit artikel niet voorziet of bij een geschil over de hoogte
van de vergoeding geldt dat het voltallige bestuur beslist.
Artikel 6: Slotbepaling
1. Dit reglement is in werking getreden, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering, op
4 juli 2012.
2. Dit reglement wordt aangehaald als: financieel reglement

