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Word lid van de kascommissie
van de OR van basisschool Willibrord
De kascommissie bestaat uit 2 personen die elk jaar (vóór de algemene ouderavond) de boekhouding van de
ouderraad controleert. Een leuke en belangrijke taak, want wordt de ouderbijdrage die ouders elk schooljaar
betalen wel goed en verantwoord besteed?
Jouw taken
Als je lid ben van de kascommissie controleer je de boekhouding van de ouderraad. Je beoordeelt het
jaarverslag (gemaakt door de penningmeester van de ouderraad) en neemt de gehele administratie door.
Je krijgt inzage in bankafschriften, inkoopfacturen, declaraties en leerling-lijsten m.b.t. de gefactureerde
ouderbijdrage.
Wat zijn belangrijke punten?
• Je beoordeelt of de informatie in het financieel jaarverslag toereikend, volledig en juist is.
Het jaarverslag moet natuurlijk een zodanige vorm en inhoud hebben dat alle ouders/verzorgers goed en
gepast geïnformeerd worden over het gevoerde financiële beleid. Je stelt kritische vragen voordat je een
oordeel geeft.
• Tijdens de algemene ouderavond brengt een van de 2 kascommissieleden verslag uit van de bevindingen
van de kascommissie.
• Je controleert (vooraf) de begroting voor het nieuwe schooljaar.
Praktische punten
• De controle van de boekhouding kost 2-3 uur (dus 1 avond per schooljaar).
• Een van de kascommissieleden voert tijdens de algemene ouderavond namens de commissie kort het woord
en verzoekt namens de kascommissie aan alle ouders/verzorgers om het bestuur ‘decharge’ te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid.
• Leden van de kascommissie worden door de ouders/verzorgers gekozen tijdens de algemene ouderavond.
• Je kunt maximaal 2 jaar lid zijn van de kascommissie.
• In verband met de continuïteit is het wenselijk dat ten minste een van de leden van de ‘oude’ commissie
ook in de ‘nieuwe’ zitting heeft.
Geïnteresseerd? Meld je aan voor de kascommissie!
Ieder jaar zoeken wij een nieuwe ouder/verzorger voor de kascommissie. Heb je affiniteit met cijfers?
En kun jij een goede controle uitvoeren? Meld je dan aan voor de kascommissie!
Heb je nog vragen? Spreek de penningmeester (Bianca Hart) aan of stuur en e-mail naar
or.willibrord@degroeiling.nl
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