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Financiële verantwoording bewonerscommissie                               
 
 
Dit formulier is bedoeld voor: 

 De financiële verantwoording van de bewonerscommissie 
 Verzoek voor een financiële tegemoetkoming  

 
Enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn: 

 Complete specificatie van inkomsten en uitgaven (incl. bonnetjes) 
Een voorbeeld bestand is op de website te vinden. 

Een getekende verklaring door een kascommissie van (Artikel 9.Verantwoording) 
 
Voorbeeld-reglement voor een bewonerscommissie 
Artikel 9.  Verantwoording 

1. Door de penningmeester wordt op eenvoudige en overzichtelijke wijze boek 
gehouden, zodanig dat ten alle tijde de financiële toestand van de 
bewonerscommissie afgelezen kan worden, ook op verzoek van bewoners. 

2. De penningmeester is niet bevoegd uitgaven te doen die de goedgekeurde 
begroting te boven gaan.  

 De boekhouding wordt elk jaar gecontroleerd door de kascommissie, 
bestaand uit twee bewoners uit het werkgebied. Zij mogen geen lid zijn 
van de bewonerscommissie, gehuwd zijn met een lid van de 
bewonerscommissie of een gezamenlijke huishouding voeren met een 
lid van de bewonerscommissie. Van hun bevindingen wordt schriftelijk 
verslag uitgebracht aan de bewonerscommissie en de 
bewonersvergadering. 
 
De formulieren zijn te vinden op: 
www.hbv-noordkennemerland.nl/informatie-voor-het-oprichten-van-een-
bewonerscommissie 

Belangrijke notitie bij het formulier aanvraag financiële tegemoetkoming 
bewonerscommies. 
 
Om vergissingen te voorkomen is het van belang dat u de juiste tenaamstelling van 
de rekening noteert. Dit is de tekst die op het bankafschrift staat.  
Zonder deze juiste omschrijving handelt de bank de overboeking niet af! 
 
Met vriendelijke groet, 
G. Nat-Visser 
Penningmeester HBV Noord-Kennemerland 

https://www.hbv-noordkennemerland.nl/informatie-voor-het-oprichten-van-een-bewonerscommissie/
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Naam Bewonerscommissie : ___________________ 
 
 
Aantal woningen   : ___________________ 
 
 
Adres     : ___________________ 
 
 
Postcode     : ___________________ 
 
 
Woonplaats    : ___________________ 
 
 
Rekeningnummer (IBAN)  :       ------------------------------- 
 
 
Ten name van    : ------------------------------ 
 
 
Tel.nr. Penningmeester  : ___________________
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Inkomsten:      Uitgaven: 

 
Bijdrage HBV € _________   Porto en/of kantoorkosten € ________ 
  
       Reis en/of vergaderkosten € ------------- 
 
       Diverse activiteiten  € ________ 
 
Inkomsten totaal: € _________   Uitgaven totaal:  € ________ 
 
 
.          
Verzoek voor financiële bijdrage voor het jaar ___________ 
 
 
 
Penningmeester HBV    Penningmeester bewonerscommissie: 
 
Naam: ________________            Naam: ________________________ 
 
 
Handtekening: _______________  Handtekening: __________________ 
 
 
Datum: _______________ 
 
 
Ondergetekende verklaart hierbij dit formulier geheel naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 
Dit ingevulde formulier kunnen samen met het verslag van de kaskommissie, 
bonnetjes en copy bankafschrift van de bankkosten worden opgestuurd naar: 
 
HBV Noord-Kennemerland 
Postbus 8053 
1802 KB Alkmaar  
of via e-mail Info@hbv-noordkennemerland.nl 
 


