
 

 

 

Datum voorstel:  30 april 2022 

Verantwoordelijk bestuurslid: Penningmeester a.i. 

Voorstel voor: Algemene Ledenvergadering via Dagelijks Bestuur 

1. Onderwerp  Financiën 

2. Beslispunten   Kennisnemen van de algemene bevindingen; 

 Vaststellen van het financieel verslag 2021; 

 Kennisnemen van de rapportage van de 
kascontrolecommissie; 

 Décharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde 
financieel beleid 2021; 

 Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

 Vaststellen van de contributie 2023 

 Vaststellen van de begroting 2023 

3. Samenvatting De financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er zijn 

voldoende reserves op de spaarrekening. 

4. Benodigde financiën Geen 

5. Besluit vergadering  

 

 

FINANCIËN 
April 2022 

 

1. Inleiding 

De financiële positie van de Nationale Bond is gezond. Er zijn voldoende reserves op de 

spaarrekening. 

2. Algemene bevindingen 

De financiële administratie is up-to-date en wordt nu adequaat bijgehouden. 

3. Vaststellen van de financiële stukken 2021 

De financiële stukken 2021 liggen ter vaststelling voor. Er zijn geen bijzonderheden te 

melden. 

4. Bevindingen van de kascontrolecommissie 

De heren Doffegnies (Nuenen), Spaans (’s-Heerenberg-Stokkem) en Den Daas (Putte) 

hebben op vrijdag 29 april 2022 de financiële stukken 2021 gecontroleerd. De 

bevindingen van de kascontrolecommissie hebben zij in een apart rapport opgenomen. 

Het rapport is bij de vergaderstukken gevoegd.  



 

Het bestuur geeft tijdens de algemene vergadering een mondelinge reactie op het 

verslag en zal dat voor de volgende ALV ook schriftelijk doen. De reactie van het 

bestuur op het vorige verslag van de kascontrolecommissie is bij de vergaderstukken 

gevoegd. 

5. Décharge 

Het bestuur vraagt aan de ledenvergadering om décharge te verlenen voor het gevoerde 

financieel beleid 2021. 

6. Instellen van de nieuwe kascontrolecommissie 

De heren Spaans en Den Daas zijn bereid opnieuw zitting te nemen in de commissie. 

Aan de EHBO-verenigingen wordt gevraagd om een lid af te vaardigen om als reserve 

zitting te nemen in de kascontrolecommissie. 

7. Vaststellen van de begroting 2023 en contributie 

Het bestuur stelt voor om de hoogte van de contributie niet te wijzigen. De begroting 

2023 ligt ter vaststelling voor. 


