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Huidig artikel 16 van de statuten KNBRD

JAARVERSLAG - JAARREKENING 

Artikel 16 
1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
2. Het Bestuur is verplicht een deugdelijke administratie te voeren waaruit te allen tijde de 

vermogenstoestand van de Vereniging en haar rechten en verplichtingen blijken. 
3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na de afloop van het 

verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn 
jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de Vereniging en over het gevoerde beleid en legt 
een jaarrekening aan de vergadering over. Deze stukken zijn namens het Bestuur ondertekend 
door de voorzitter en directeur. Indien één van de bestuursleden niet heeft ingestemd met het 
uitgebrachte jaarverslag of de jaarrekening, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen 
melding gemaakt. 

4. De jaarrekening dient voorzien te zijn van een verklaring van een certificerend accountant.
5. De Algemene Vergadering benoemt uit de leden een commissie van tenminste drie personen, die 

geen deel mogen uitmaken van het Bestuur noch lid zijn van enige commissie van de vereniging 
benoemd door het bestuur, noch lid zijn van een commissie benoemd door de Algemene 
Vergadering. Een lid wordt telkens voor drie jaar benoemd en is twee keer herkiesbaar voor 
eenzelfde periode. Bij aftreden komt een lid pas na drie jaar weer voor benoeming in aanmerking. 
Het bestuur houdt hiertoe een rooster van aftreden bij dat jaarlijks in de agenda voor de Algemene 
Vergadering wordt opgenomen en gepubliceerd. 

6. De commissie onderzoekt jaarverslag en jaarrekening van het Bestuur. Zij baseert zich voor de 
rechtmatigheidaspecten op het accountantsrapport. 

7. De commissie stelt vast of het Bestuur in voldoende mate uitvoering heeft gegeven aan het door 
de Algemene Vergadering geautoriseerde beleid en zich aan de beleidskaders heeft gehouden. 
Hierbij baseert zij zich op jaarrekening en jaarverslag. 

8. De controle van het beheer door deze commissie vindt plaats: 
a. In de voorbereidingsfase van de Algemene Vergadering.
b. Wanneer de Algemene Vergadering of het Bestuur dit met reden omkleed aan de 

commissie verzoekt. 
9. Van elk door de commissie ingesteld onderzoek geeft zij schriftelijk kennis aan het bestuur, de 

ereleden en verenigingen. Minimaal éénmaal per jaar legt de commissie op de Algemene 
Vergadering schriftelijk verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de conclusies 
daaruit. Het verslag van het onderzoek, vermeld onder lid 6 van dit artikel moet twee weken voor 
de Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend, opdat dit tijdig ter kennis van 
de Algemene Vergadering kan worden gebracht. Desgewenst kan dit verslag tijdens de Algemene 
Vergadering mondeling worden toegelicht. 

10. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en 
inzage van de boeken en bescheiden der Vereniging te geven. 

11. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

12. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren. 
13. De taak van de commissie eindigt op de Algemene Vergadering.
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9. Van elk door de commissie ingesteld onderzoek geeft zij schriftelijk kennis aan het bestuur, de 

ereleden en verenigingen. Minimaal éénmaal per jaar legt de commissie op de Algemene 
Vergadering schriftelijk verantwoording af over de uitgevoerde werkzaamheden en de conclusies 
daaruit. Het verslag van het onderzoek, vermeld onder lid 6 en 7 van dit artikel moet twee weken 
voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij het Bestuur zijn ingediend, opdat dit binnen 2 
werkdagen na ontvangst ter kennis van de Algemene Vergadering kan worden gebracht. 
Desgewenst kan dit verslag tijdens de Algemene Vergadering mondeling worden toegelicht. 

Verwijderd: tijdig 


