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____________________________________________________________________________________ 
 
Zoals aangekondigd in de ledenvergadering van 30 oktober 2020 doen de Raad van Toezicht (RvT) en de Reken-
commissie (RC) gezamenlijk een voorstel voor de inrichting van het financiële toezicht binnen de vereniging. 
 
Achtergrond: 
Momenteel zijn er twee toezichtsorganen binnen de vereniging met deels overlappende taken. Deze overlap-
ping betreft met name het financiële toezicht. 
 
De taken van de Raad van Toezicht zijn verankerd in de statuten van de vereniging. De RvT is belast met het 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Wat voornamelijk 
betekent: beoordelen van de beleidsmatige en financiële verantwoording en adviseren op de plannen (missie, 
visie, strategie, beleidsplan, begroting en jaarverslag). Daarnaast draagt de Raad van Toezicht het bestuur voor 
ter benoeming in de Algemene Vergadering van Leden en benoemt de Raad van Toezicht de externe accoun-
tant. En natuurlijk brengt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Algemene Vergade-
ring van Leden en het Bestuur van onze Erfgoedvereniging over relevante beleids- en bestuurszaken. 
 
De Rekencommissie (RC) is ingesteld door de Algemene Vergadering van Leden van 29 mei 2015. De taken van 
de RC zijn vastgelegd in een reglement en betreffen: ‘Het doorlichten van de werkzaamheden van de vereniging 
en de besteding van de gelden op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid’. In het reglement is vast-
gelegd dat de RC een onafhankelijk orgaan van de Vereniging is en haar taken verricht zonder last of rugge-
spraak. De RC voert haar taak uit door gevraagd of ongevraagd onderzoek te verrichten en hierover aan de AVL 
te rapporteren. Ook beoordeelt de RC jaarlijks de (toelichting op de) jaarrekening.  
 
Al in de tweede helft van 2020 kwam ter sprake dat het Hulpfonds, nu nog een aparte stichting, (terug) onder-
gebracht zal gaan worden binnen Erfgoedvereniging Heemschut. En terwijl het Bestuur zich buigt over de nade-
re consequenties hiervan, beraden de Raad van Toezicht en Rekencommissie zich over de uitvoering van de 
toezichthoudende taken specifiek op het gebied van financieel toezicht op onze vereniging. Nu het Hulpfonds 
onderdeel wordt van de vereniging, worden we een vereniging met een behoorlijk vermogen. De RvT wenst 
daarom het financiële toezicht binnen haar orgaan te verzwaren. Tegelijkertijd kan het toezichtskader vereen-
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voudigd worden door de huidige taken van de RC binnen de RvT onder te brengen. De RC komt hiermee als zelf-
standig orgaan te vervallen. Dit is de basis voor onderstaand voorstel dat dient ter besluitvorming in de AVL van 
juni 2021. 
 
 
Voorstel inrichten financiële commissie binnen de Raad van Toezicht:  
Voor de Raad van Toezicht bestaat de mogelijkheid, bij behoefte aan verdieping of verbreding van kennis, om 
gedelegeerde (niet gemandateerde) taken neer te leggen bij een speciaal ingerichte commissie of werkgroep. 
Wij stellen voor binnen de RvT een vaste commissie te belasten met het financiële toezicht. 
 
Taken financiële (audit)commissie  
De financiële commissie binnen de Raad van Toezicht zal zich structureel en gevraagd en ongevraagd (auditen) 
bezighouden met de financiële beoordeling binnen de Erfgoedvereniging Heemschut. Samengevat zijn dit de 
volgende taken: 
 

• Monitoren en beoordelen van het financiële verslagleggings- en verantwoordingsproces, als controleren 
van en adviseren op jaarbegroting en jaarrekening (waaronder toezicht op het vermogensbeheer) 

• Beoordelen, controleren en benoemen van de (onafhankelijkheid van de) externe accountant 

• Controle en advisering op de rechtmatig-, doelmatig- en doeltreffendheid van de financiële stromen; 
waar wenselijk vraaggerichte (thematische) onderzoeken uitvoeren (of uitzetten) als verdieping op de 
controle op de doelmatigheid van de geldstromen binnen onze Erfgoedvereniging. 

 
Samenstelling financiële commissie 
De financiële commissie binnen de Raad van Toezicht zal bestaan uit tenminste twee en maximaal drie leden 
met de volgende profielen: 
 

1. Financieel (fondsbeheer / boekhouding en controle): relevante kennis en ervaring op het gebied van fi-
nancieel toezicht (kunnen lezen en beoordelen van financiële verslaglegging), bij voorkeur op gedaan in 
het maatschappelijk veld bij een organisatie met eigen vermogen. 

2. Juridisch / bestuurlijk: relevante kennis en ervaring op het gebied van governance in het maatschappe-
lijk veld. 

 
De financiële commissie is onderdeel van de RvT, die de leden benoemt in overeenstemming met een nog op te 
stellen (intern) afsprakenlijstje (= (onderlegger op het RVT-) reglement). Bij voorkeur wordt de financiële com-
missie samengesteld uit leden van de RvT, maar in voorkomend geval moet de mogelijkheid bestaan om externe 
leden vanwege specifieke deskundigheid te benoemen of toe te voegen. Wanneer de gewenste profielen niet 
beschikbaar zijn binnen de zittende RvT leden, dan kunnen wij ons voorstellen dat de deskundigheid van de 
Raad van Toezicht voor deze commissie wordt uitgebreid met maximaal twee (bij totaal drie) niet-RvT-leden.  
 
Inbedding in de RvT 
De financiële commissie, als subcommissie van de RvT, vergadert mee met de RvT en vergadert naar behoefte 
onderling ter voorbereiding op advies aan de RvT voltallig. Voorzitterschap wordt onderling geregeld en inge-
vuld door een lid van de RvT. NB. Besluitvorming vindt plaats binnen de voltallige Raad van Toezicht: de com-
missie bereidt voor, ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht, maar de Raad van Toezicht besluit. 
 
NB. Vermogensbeheer, als operationele taak, wordt niet uitgevoerd door de RvT (en dus de financiële commis-
sie). Toezicht op het beheer is wel een verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht (onderdeel van de kern-
taak financieel toezicht).   
 
Gevraagd akkoord door de AVL 
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De voorgestelde inrichting van het financiële toezicht betekent dat de huidige Rekencommissie, zoals die is in-
gesteld door de AVL in 2015 komt te vervallen. De taken zoals vastgelegd in het reglement RC worden verankerd 
binnen de financiële commissie van de RvT. Indien de voorgestelde inrichting van het financiële toezicht door de 
AVL akkoord wordt bevonden zal nader bekeken moeten worden in hoeverre reglementen, statuten, protocol-
len e.d. aanpassing behoeven.  


