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REGELS FINANCIËLE ZAKEN
Eerste verantwoordelijke voor de geldstromen van de NVT is de penningmeester. De
voorzitter en de secretaris zijn beide medegemachtigde rekeninghouders. Dagelijks
beheerder van de geldstromen is de penningmeester. Voor betalingen, gedaan door de
penningmeester, die een bedrag van € 10.000,- te boven gaan is verifieerbare (schriftelijk,
e-mail) toestemming nodig van tenminste een van de twee overige gemachtigden van de
rekeningen.
Het jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester, het kalenderjaar is hierbij ook
het boekjaar. De penningmeester stelt het bestuur in kennis van het conceptjaarverslag,
dat vervolgens wordt goedgekeurd door de jaarlijks door het bestuur aan te stellen
kascommissie. De kascommissie kan niet meer dan twee jaren achtereen uit dezelfde
persoon of personen bestaan. Bij de presentatie van het jaarverslag in de
ledenvergadering presenteert de penningmeester een financieel overzicht.
De financiële reserve van de vereniging dient tenminste ter grootte te zijn van een
geldsom die even groot is als de kosten van het in stand houden van het secretariaat
(salaris, huur, telefonie, internet, bancaire en bijkomende kosten) gedurende 1 jaar.
De normale geldstromen vloeien over twee rekeningen.
Voor speciale geldstromen (SKMS-gelden, PVC, juniorkamer) beschikt de NVT (ook hier
vertegenwoordigd door penningmeester, secretaris en bestuursvoorzitter) over aparte
rekeningen. De rekening van de SKMS-gelden wordt beheerd door de penningmeester van
de NVT, hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de dagelijkse bankrekeningen.
Voor de rekening van de PVC en die van de juniorkamer geldt dat de penningmeester, de
secretaris en de voorzitter namens de NVT rekeninghouder zijn, doch dat de voorzitters
van PVC en juniorkamer gemachtigd zijn. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de
inkomsten en uitgaven van deze rekeningen en daarmee verantwoordelijk voor fatsoenlijk
beheer van de geldstromen op deze rekeningen. Deze rekeningen zullen voorts zodanig
worden beheerd dat debetsaldo hierop niet mogelijk is.
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