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Bijlage 2: Financieel Statuut 
 
 
Het bestuur van de Survivalrun Bond Nederland besluit als volgt, met 
inachtneming van het Directiestatuut Survivalrun Bond Nederland zoals 
vastgesteld bij besluit van het bestuur d.d. [datum inwerkingtreding 
Directiestatuut]: 
 

- overwegende dat in het Directiestatuut Survivalrun Bond Nederland 
bevoegdheden met betrekking tot het bondssecretariaat door het bestuur zijn 
overgedragen aan de directeur; 

- overwegende dat het in navolging van het Directiestatuut Survivalrun Bond 
Nederland gewenst is om vast te stellen welke financiële verplichtingen de 
directeur namens de Survivalrun Bond Nederland mag aangaan. 

 
 
Artikel 1 
a. De directeur is geheel verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van 
het bondssecretariaat. 
 
b. De directeur is dientengevolge bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen 
die de Survivalrun Bond Nederland betreffen. Hiervan is uitgezonderd het sluiten van 
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen 
en het sluiten van overeenkomsten waarbij de Survivalrun Bond Nederland zich als borg 
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. 
 
c. De directeur is daarbij gehouden binnen het werkplan en de begroting te blijven. 
 
d. Een financiële verplichting door de directeur aangegaan, mag het maximum van 
€ 1000 niet overschrijden. Bij financiële verplichtingen 
boven € 1000 is een 2e handtekening van één der bestuursleden noodzakelijk. In het 
geval van projectuitvoering, waarin sprake is van een 
toegekend projectbudget, is de directeur bevoegd verplichtingen aan te gaan tot het 
maximum van het toegekend projectbudget. Financiële verplichtingen bestaande uit 
meerdere of periodieke betalingen mogen over een tijdvak van 5 jaar het maximum 
niet te boven gaan. 
 
e. De directeur is niet gerechtigd zelfstandig actie te ondernemen met betrekking tot 
het vermogensbeleid en de daaruit voortvloeiende vermogensstructuur. 
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Artikel 2 
a. Als bijlage bij dit Financieel Statuut is een overzicht gevoegd van de verschillende 
bankrekeningen en de daarop afgegeven machtigingen. Uitgangspunt is dat de 
voorzitter, penningmeester en directeur als gemachtigde kunnen optreden. Het bestuur 
is bevoegd hiervan af te wijken. 
b. Er wordt een interne werkwijze voor de uitvoering van dit Financieel Statuut 
vastgesteld. 
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Artikel 3 
Dit besluit kan worden aangehaald als “Financieel Statuut Survivalrun Bond Nederland’ 
en treedt in werking op [datum inwerkingtreding]. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. ___________. 
 
 
 
Survivalrun Bond Nederland     [naam directeur]  
Handtekening voorzitter     Handtekening directeur  
 
 
 
 
…………………………………………..     ………………………………………….  
 
 
Handtekening secretaris  
 
 
 
 
………………………………………….. 
 


