
 

 

 

“Onze penningmeester is goudeerlijk” 
Tips om de penningmeester te beschermen  

 
Penningmeesters zijn zeldzaam en 

daarom moet je zuinig op ze zijn. Heel 

veel penningmeesters doen hun werk 

gelukkig naar tevredenheid, maar het 

gaat nog te vaak mis. Regelmatig staan 

er organisaties in de krant in verband 

met financieel wanbeleid of een greep 

uit de kas door het bestuur. Met 

verregaande consequenties; torenhoge 

schulden, geen budget meer voor de 

activiteiten die je van plan was te 

realiseren, de organisatie haalt het 

nieuws op negatieve manier, leden 

verliezen het vertrouwen en als bestuur 

kun je aansprakelijk gesteld worden 

voor het handelen van een ander 

bestuurslid.  

Tips 

1. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Besef dat het hele bestuur 

verantwoordelijk is. Kijk mee met de 

activiteiten van medebestuursleden. 

Controleer betalingen met regelmaat 

(bijvoorbeeld maandelijks of eens per 

kwartaal).  

2. Kascontrole commissie 

Het is wettelijk (verenigingen), dan wel 

statutair (meeste stichtingen), verplicht 

om een kascommissie controle op de 

boeken uit te laten voeren. Dat 

betekent dat er ten minste een keer 

per jaar gecontroleerd wordt of er voor 

elke betaling een betaalbewijs is. 

3. Begrenzen van betalingen 

Als bestuur kan je bepalen dat grote 

bedragen alleen voldaan kunnen 

worden met fiat van een ander 

bestuurslid. Via de bank kan bepaald 

worden dat bij grote bedragen 

autorisatie door twee personen nodig 

is. Een betaallimiet kan ook handig 

zijn. 

4. Samen zie je meer  

Laat de facturen binnenkomen bij een 

ander bestuurslid. Zo is er een extra  

persoon die de facturen bekijkt en 

eventuele betaalherinneringen binnen 

ziet komen. 

5. Inschrijven Kamer van Koophandel 

Schrijf de vereniging of stichting in bij 

de Kamer van Koophandel. Geef 

wijzigingen in de 

bestuurssamenstelling tijdig door aan 

de Kamer van Koophandel. 

6. Notariële akte  

Via een notariële akte kan vastgelegd 

worden dat de vereniging volledig 

rechtsbevoegd is. Bij volledige 

rechtsbevoegdheid bent u als 

bestuurslid in principe niet met uw 

privévermogen aansprakelijk voor de 

verplichtingen. U dient de vereniging 

dan ook in te schrijven bij de Kamer 

van Koophandel. 

7. Verklaring Omtrent Gedrag 

Vraag een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) aan voor bestuursleden. Om 

bijvoorbeeld te voorkomen dat iemand 

die veroordeeld is voor een financieel 

delict de rol van penningmeester op 

zich neemt.  

Aansprakelijkheid 

In de meeste gevallen ben je als 

bestuurslid niet persoonlijk aansprakelijk 

voor de handelingen van de organisatie. 

Maar er zijn enkele uitzonderingen. 

• Wanbeleid 

• Niet ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel  



 
 

 

• Ontbreken van een notariële akte 

• Een onrechtmatige daad 

Bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor 

alle besturen van rechtspersonen. Dit 

houdt in dat bestuursleden hoofdelijk 

aansprakelijk kunnen worden gesteld voor 

schade aan de eigen organisatie of aan 

derden. De schade kan ontstaan door 

foute bestuurlijke beslissingen of als een 

bestuurslid buiten zijn of haar taken of 

bevoegdheden handelt, of er bijvoorbeeld 

met de kas vandoor gaat. Voor 

bestuurstaken geldt een collectieve 

verantwoordelijkheid waardoor individuele 

bestuursleden persoonlijk aansprakelijk 

gesteld kunnen worden voor schade als 

gevolg van fouten van medebestuurders.  

Verzekering 

De gemeenten in Westfriesland hebben 

een verzekering voor vrijwilligers 

afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 

Vraag bij uw gemeente na of deze 

verzekering ook bestuursaansprakelijkheid 

dekt. Is dat niet zo of gaat er veel geld om 

in een organisatie dan is het verstandig 

een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

af te sluiten. 

Een greep uit de kas, en dan? 

• Schors de verdachte persoon 

• Doe direct aangifte bij de politie 

• Zorg dat het bestuur op de hoogte 

is, treedt niet direct naar buiten. 

Zorg dat leden eerder 

geïnformeerd zijn dan de media. 

Wees terughoudend in het delen 

van informatie zolang er nog 

onderzoek plaatsvindt. Overleg met 

de politie welke informatie je mag 

delen. 

Meer informatie 

• Vrijwilligersverzekering: 

Neem contact op met jouw 

gemeente over de 

polisvoorwaarden van de VNG 

Vrijwilligersverzekering die zij 

hebben afgesloten met Centraal 

Beheer Achmea.  

• Aansprakelijkheid van bestuurders:  

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

 

Ondersteuning nodig? 

Wil je meer weten over dit onderwerp? 

Heb je behoefte aan voorbeelden, tips of  

advies?  

Neem contact op met Vrijwilligerspunt  

voor een adviesgesprek. 

 

Contactinformatie  

Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Verbindt door Vrijwilligerswerk en Taal  

 

Maelsonstraat 12 

1624 NP Hoorn 

0229-216499 

E-mail: info@vrijwilligerspunt.com 

www.vrijwilligerspunt.com 

 

https://ondernemersplein.kvk.nl/bestuurdersaansprakelijkheid-en-persoonlijke-aansprakelijkheid/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/vog-aanvragen
mailto:info@vrijwilligerspunt.com
http://www.vrijwilligerspunt.com/

