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Het bestuur van Stichting ODINS; 
 
Overwegende dat het wenselijk is regels te geven voor de samenstelling, de taak en de werkwijze van 
de commissie Kas. 
Besluit: 
In te stellen een commissie Kas, overeenkomstig het navolgende Instellingsbesluit; 
 
Artikel 1  Begripsomschrijving  

a. commissie: de Kascommissie 
b. lid: lid van de commissie 
c. kas: kas van Stichting ODINS 
d. bestuur: bestuur van Stichting ODINS 

 
 
Artikel 2  Taken 
De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren en verslaglegging te geven over de controle van 
de kas aan de hand van door het bestuur verstrekte informatie. 
De commissie beoordeelt de jaarrekening en doet hierover verslag aan het bestuur. 
 
Artikel 3  Samenstelling 
 1. De commissie is als volgt samengesteld: 

      Minimaal twee leden, niet behorend tot het bestuur. 
2. Er worden geen plaatsvervangende leden benoemd. 
3. Elk lid heeft zitting in de commissie op persoonlijke titel. 
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Artikel 4  Zittingsduur, benoeming  
 

1. De leden van de commissie, waaronder de leden als bedoeld in artikel 3, lid 1, worden 
benoemd door het bestuur. 

2. De leden treden af na verloop van een periode van 1 jaar. Zij zijn onmiddellijk 
herbenoembaar. 

3. Een lid kan te allen tijde uittreden. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur. 
De uittreding gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als zijn 
opvolger is benoemd. 

 
 

Artikel 5  Werkwijze 
 1. De commissie kan slechts besluiten wanneer tenminste 2 leden aanwezig zijn. In het geval 

artikel 3, lid 1, van toepassing is, is de aanwezigheid van tenminste 2 leden, noodzakelijk voor 
de besluitvorming. 

2. De commissie kan indien zij het nodig acht, een onafhankelijke deskundige, niet behorend tot 
het bestuur, raadplegen. 

3. De commissie regelt zelf haar werkwijze. 
  
Artikel 6  Verslaglegging 
 1. De commissie maakt een verslag van haar bevindingen betreffende de controle van de kas en 

de jaarrekening. 
2. Het verslag wordt gezonden aan het bestuur. 

 
  
Artikel 7  Opheffing commissie 
 De commissie wordt opgeheven als het bestuur daartoe besluit. 
 
 
Artikel 8  Bijzondere bepalingen 
 In alle gevallen waarin dit Instellingsbesluit niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
Vastgesteld door het bestuur van Stichting ODINS bij Algemene vergadering op 1-03-2011. 
 
 
 
 
 
M. M. Dekker  A.D. de Queljoe 
voorzitter  secretaris 
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