Functiebeschrijving lid Audit Commissie van de Unieraad
(conceptversie 7 november 2018)

Algemeen
De Unieraad is de ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (hierna: Atletiekunie). De
Unieraad wordt om de drie jaar gekozen door de verenigingen (16 leden), de stichtingen (2 leden) en
de individuele leden (0 tot maximaal 4 leden), en bestaat dus uit maximaal 22 leden. De verkiezing,
bevoegdheden en werkwijze van de Unieraad worden nader geregeld in statuten en algemeen
reglement van de Atletiekunie.
De belangrijkste taken van de Unieraad zijn:
 het benoemen van bestuursleden;
 het vaststellen van het jaarplan en begroting;
 het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
 het vaststellen van de statuten en het algemeen reglement en de wijzigingen daarin;
 het adviseren over de governance-regelingen van de Atletiekunie.
De Unieraad kent twee adviescommissies, te weten de Audit Commissie en de Reglementen
Commissie. Hieronder volgt de functiebeschrijving van de leden van de Audit Commissie.
Audit Commissie
 De Audit Commissie is een adviescommissie van de Unieraad en bestaat uit 5 leden.
 De commissie wordt benoemd voor drie jaar, aansluitend op of kort na de benoeming van de nieuw
gekozen unieraad.
 De voorzitter van de Unieraad is tevens voorzitter van de Audit Commissie.
 De verkiezing en benoeming van de overige leden geschiedt onder leiding van de voorzitter van de
Unieraad.
 Leden van de Audit Commissie kunnen lid zijn van de Unieraad, maar dit is geen voorwaarde.
 Als adviescommissie van de Unieraad heeft de Audit Commissie geen zelfstandige
beslissingsbevoegdheid.
Taken van de Audit Commissie
De Audit Commissie heeft een adviserende en toetsende taak. Zij oefent namens de Unieraad controle
uit op en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Unieraad over alle zaken die
betrekking hebben op het financiële beleid en het compliant zijn van de Atletiekunie met de financiële
wet- en regelgeving. Om uitvoering te geven aan haar taak vervult de Audit Commissie de volgende
activiteiten:
 zij overlegt voorafgaand aan de voor- en najaarsvergadering van de Unieraad met een delegatie
van het bestuur over kwartaalrapportages en over (conceptversies van) jaarplan en jaarverslag, en
(conceptversies van) begroting en jaarrekening;
 zo mogelijk bundelt de Audit Commissie vooraf de vragen die vanuit de unieraad over deze stukken
worden gesteld en bespreekt deze namens de unieraad met het bestuur;
 zij verzorgt de terugkoppeling aan de unieraad over de met het bestuur besproken zaken;
 zij adviseert de unieraad over het al dan niet verlenen van décharge aan de penningmeester voor
het gevoerde financiële beleid en décharge van het bestuur voor het totale beleid;
 zij is namens de unieraad betrokken bij de keus van een nieuwe accountant;
 zij is namens de unieraad aanwezig bij de bespreking van het uniebestuur met de accountant over
het accountantsrapport.

