
 

 

Algemene regels voor commissies en kaderleden.  
 
 
Algemeen. 
 
Bij de uitoefening van hun taak kan het voorkomen dat commissies, leden van commissies of 
overige kaderleden activiteiten ondernemen of handelingen verrichten die financiële 
consequenties hebben voor de vereniging DVC’26. In de regel handelen deze personen 
binnen vooraf gestelde kaders door het bestuur en te goeder trouw.  
Bijvoorbeeld: de activiteitencommissie heeft elk jaar een begroting die met het (dagelijks) 
bestuur wordt doorgesproken. 
 
 
Wat gebeurt in de praktijk. 
 
Indien personen handelingen verrichten of  afspraken maken met financiële consequenties die 
niet in de kaders passen en/of waarover vooraf geen overleg is geweest. Het bestuur wordt 
hier dan achteraf mee geconfronteerd. Binnen de begroting is hier dan vaak ook geen ruimte 
voor. We moeten heel goed op onze centen passen en daar horen dit soort verrassingen niet 
bij.  
 
Dit is ook vervelend voor degene die de afspraak maakt en voor degene met wie de afspraak 
wordt gemaakt. Het bestuur kan namelijk altijd een afspraak terugdraaien. Alleen het bestuur 
kan rechtsgeldige afspraken maken.  
Het heeft over het algemeen nog een vervelende consequentie als het bestuur een afspraak 
moet terugdraaien: dit kan het beeld oproepen van een ‘onbetrouwbaar bestuur’.  
 
 
De spelregels zijn: 
 
Bij het maken van afspraken die financiële gevolgen hebben in ieder geval de volgende punten 
in acht te nemen: 
 

- Controleer of de afspraak past binnen vooraf gestelde kaders door het bestuur; 
- Overleg eerst met het bestuurslid waaronder je als commissie- of kaderlid valt; 
- Als je een afspraak maakt, meld ook aan degene met wie je de afspraak maakt dat het 

bestuur eventueel de afspraak nog goed moet keuren; 
 

- Maak nooit een afspraak waarvan je weet dat deze niet binnen de kaders past of waarover 
vooraf geen overleg met het bestuur of het bestuurslid is geweest. Je hebt dan grote kans dat 
deze afspraak achteraf door het bestuur niet wordt overgenomen.  
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