
Procuratieregeling Atletiek Maastricht 

Vastgesteld door DB d.d. 21-10-2020 

Bestuur 

• Het DB is bevoegd om binnen de grenzen van de door de ledenvergadering vastgestelde 

begroting alle financiële handelingen te verrichten (voor zover de statuten deze toelaten). 

• Binnen de begroting zijn verschuivingen toegestaan, waarbij op de hoofdposten 

overschrijdingen van maximaal 10% zijn toegestaan, mits het geprognotiseerde resultaat 

binnen de vastgestelde begroting vallen. 

• Indien gedurende het boekjaar het geprognotiseerde resultaat meer dan 25% in negatieve 

zin dreigt af te wijken van het begrote resultaat, belegt het DB een AB-vergadering. In deze 

AB vergadering kan besloten worden een bijzondere ALV bijeen te roepen. 

Commissies 

• Commissies/evenementen zijn bevoegd binnen het kader van de vastgestelde 

(project)begroting uitgaven te doen. Verschuivingen binnen de eigen begroting zijn 

(beargumenteerd) mogelijk. Overschrijding van de begroting met meer dan 5% kan alleen na 

voorafgaande toestemming van het DB. 

• Facturen worden ingediend bij de penningmeester met een toelichting op welke 

begrotingspost deze betrekking hebben. 

 

Vrijwilligers/trainers 

• Voor ingediende declaraties dient vooraf toestemming te zijn verleend door het daartoe 

bevoegde bestuurslid. 

• Declaraties voor uitgaven (niet zijnde de reguliere trainersvergoedingen) door trainers of 

andere vrijwilligers worden per email ingediend bij het bestuurslid dat daarvoor 

verantwoordelijk is (deze verantwoordelijkheid kan gedelegeerd worden).  

• Deze checkt of de uitgaven passen binnen de begroting en of vooraf toestemming is 

verleend, geeft akkoord en stuurt door naar adres penningmeester@atletiekmaastricht.nl  

Bevoegdheden bank 

• Bij het verrichten van bankhandelingen gaan we uit van het 4-ogen principe:  

o een betaling kan pas verricht worden als door een van de andere ge-autoriseerden 

akkoord is verklaard.  

o een incassobatch wordt door de ledenadministratie klaargezet, en na goedkeuring 

door (een van) de penningmeester(s) uitgevoerd. 

• Voorzitter en beide penningmeesters kunnen internetbankieren bij zowel ING als SNS 

o Voorzitter en 1ste penningmeester zijn wettelijk vertegenwoordiger, en bevoegd alle 

handelingen uit te voeren (transacties inzien, klaarzetten en goedkeuren) met een 

limiet van € 25.000. 

o 2de penningmeester is gemachtigde, en is bevoegd alle handelingen uit te voeren 

(transacties inzien, klaarzetten en goedkeuren) met een limiet van € 25.000. 

o 2de penningmeester is verantwoordelijk voor het klaarzetten van alle betalingen. 

Vraagt 1ste penningmeester om akkoord, na schriftelijk verkregen akkoord verricht 
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2de penningmeester vervolgens zelf de betaling. Bij ontstentenis van de 1ste 

penningmeester neemt de voorzitter deze positie over. 

Bij ontstentenis van 2de penningmeester, neemt de 1ste penningmeester dit over; 

deze vraagt akkoord aan voorzitter. 

• De ledenadministratie kan internetbankieren bij ING, ten behoeve van de incasso van de 

contributies. 

o ledenadministratie is gemachtigde, en is beperkt bevoegd handelingen uit te voeren 

in het kader van de incasso van de ledencontributies (transacties inzien, klaarzetten, 

en goedkeuren);  

o ledenadministratie is verantwoordelijk voor het klaarzetten van de incassobatch voor 

de contributies. Vraagt 2ste penningmeester (bij diens afwezigheid  de 1ste 

penningmeester) om akkoord, waarna de ledenadministratie de incassobatch indient 

bij de bank.  

o Als verbandscontrole wordt door de penningmeester een berekening gemaakt van 

“leden maal type maal hoogte contributie”. Dit vermeerderd met de inschrijfgelden 

moet gelijk zijn aan het incassobatch totaal. 

 

  



Aanhangsel aan procuratieregeling d.d. 21-10-2020 

Tejo Kessels, 17-01-2021 

 

T.a.v. onderdeel bestuur: 

• Voor uitgaven, passend binnen de begroting, die hoger zijn van € 500,-, dienen tenminste 3 

offertes te worden opgevraagd. De uiteindelijke gunning van een opdracht aan een 

leverancier dient beargumenteerd plaats te vinden, waarbij (voor zover van toepassing) 

economische, technische en inhoudelijke voor- en nadelen worden afgewogen. 

• Indien er sprake is van mogelijk strijdige belangen, bv een potentiële opdrachtnemer heeft 

banden met een betrokken bestuurslid (of een bestuurslid is een potentiële opdrachtnemer), 

dan dient betrokken bestuurslid dit te melden, en zich te onttrekken aan de discussie en de 

besluitvorming over de betreffende opdracht. 

T.a.v. onderdeel commissies: 

• Voor uitgaven, passend binnen de begroting, die hoger zijn van € 500,-, dienen tenminste 3 

offertes te worden opgevraagd. De uiteindelijke gunning van een opdracht aan een 

leverancier dient beargumenteerd plaats te vinden, waarbij (voor zover van toepassing) 

economische, technische en inhoudelijke voor- en nadelen worden afgewogen. 

• Het kan zijn dat voor een uit te voeren opdracht, opleiding of activiteit een keuze kan 

worden gemaakt tussen uitvoering door een externe uitvoerder danwel uitvoering door 

leden/vrijwilligers verbonden aan AM. Voor zover dit financiële consequenties heeft dient dit 

steeds beargumenteerd voorgelegd te worden aan het bestuurslid dat daarvoor 

verantwoordelijk is *). 

• Indien er sprake is van mogelijk strijdige belangen, bv een potentiële opdrachtnemer heeft 

banden met een betrokken commissie-lid (of een commissielid is een potentiële 

opdrachtnemer), dan dient betrokken commissie-lid dit te melden, en zich te onttrekken aan 

de discussie en de besluitvorming over de betreffende opdracht. 

T.a.v. onderdeel vrijwilligers/trainers: 

• De verantwoordelijkheid voor declaraties voor uitgaven (niet zijnde de reguliere 

trainersvergoedingen) door trainer-coördinatoren, trainers of andere vrijwilligers worden 

gedelegeerd naar de voorzitter van commissie waar e.e.a. onder valt. 

• Declaraties van de voorzitters van de diverse commissies worden opgestuurd naar en 

beoordeeld door het bestuurslid dat daarvoor verantwoordelijk is. *) 

 

 

*) Binnen het DB is ieder lid aanspreekpunt voor één of meer commissies:  

• Danny Zonneveld voor Technische Commissie, Commissie personele/vrijwilligers-

aangelegenheden en Commissie technisch beheer, 

• Tejo Kessels voor Commissie administratief beheer en Commissie communicatie en PR, 

• Jacques Peters voor Commissie evenementen en Activiteitencommissie 


