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De Financiële Commissie (FC) is een commissie van de Algemene Vergadering en 

adviseert de Algemene Vergadering over het financiële beleid van de Nederlandse 

Basketball Bond. De commissie bestaat op dit moment uit één voorzitter en drie 

leden. De FC bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf personen. De 

commissie is derhalve op zoek naar een kandidaat voor de functie van: 

 

Lid Financiële Commissie 
 

Tot de taken van de Financiële Commissie behoren onder andere: 

 

› Kennisnemen van de (jaar)rekening en verantwoording van het bestuur; 

› Toetsen van de uitvoering van het financieel beleid op doelmatigheid en 

doeltreffendheid; 

› Uitbrengen van verslag aan de Algemene Vergadering in haar vergadering van 

haar bevindingen;  

› Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur omtrent het te voeren 

financiële beleid; 

› Vraagbaak voor leden van de NBB irt de financiën (begroting en jaarrekening). 

 

De taken van de FC zijn geregeld in artikel 12 van de Statuten. De samenstelling 

en wijze van benoeming van de FC zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 

De commissie komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. De commissie rapporteert 

aan de Algemene Vergadering. 

 

Interesse? 

Bent u financieel onderlegd en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde 

NBB? Bent u daarnaast meerderjarig en lid van de NBB? Dan kunt u zich tot 15 

september 2020 aanmelden als kandidaat bij het directiesecretariaat via 

yvonne.baudo@basketball.nl of bij de voorzitter van de Financiële Commissie via 

fc@basketball.nl. 

Op basis van de ontvangen reacties zal de FC een voordracht doen aan de AV. 

Conform artikel 6.4 van het Huishoudelijk Reglement kunnen verenigingen ook 

rechtstreeks aan de AV kandidaten voordragen. Deze voordrachten dienen voor 29 

september bij het bestuur te zijn ingediend (artikel 7.3 van het Huishoudelijk 

Reglement). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Müller, voorzitter 

Financiële Commissie via fc@basketball.nl. 

https://www.basketball.nl/documents/21/NBBStatuten20161126.pdf
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