Profielschets lid
auditcommissie

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de missie van CSO Apeldoorn en
beschik je over een frisse blik op toezicht houden?
De Raad van Toezicht van Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn is op zoek naar
nieuwe leden die vanuit dynamisch governance willen toezicht houden!

•

Lid Raad van Toezicht, tevens lid auditcommissie

Binnen de leden van de Raad van Toezicht hebben twee mensen zitting in de auditcommissie.
Waarvan een lid de voorzittersrol heeft en de ander lid is. Deze taakverdeling wordt afgestemd
binnen de Raad van Toezicht.
CSO Apeldoorn zoekt een nieuwe toezichthouder, die op termijn (1 januari 2022) zitting neemt in
de auditcommissie.
De auditcommissie is namens de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het houden van toezicht
op de financiele gang van zaken binnen de stichting CSO Apeldoorn. Concreet behoort tot de taak
van de auditcommissie in ieder geval het toezicht houden op:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Interne risicobeheersings- en controlesystemen waaronder de relevante wet- en
regelgeving;
De financiële informatieverschaffing en veranwoording;
Het ‘breed’ in control zijn van CSO Apeldoorn.;
Naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
De relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid,
zijn bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten
behoeve van CSO Apeldoorn;
De verdeling van de middelen over de scholen van CSO Apeldoorn;
Treasury in het algemeen en de liquiditeitsontwikkeling van CSO Apeldoorn in het
bijzonder;
Mogelijkheden voor CSO Apeldoorn van externe financiering;
Beoordeling van bouwprojecten qua financiering;

Daarnaast is de auditcommissie verantwoordelijk voor:
•
Het uitbrengen van advies aan de Raad van Toezicht aangaande de benoeming van de
externe accountant;
•
Het voorbereiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht met het College van
Bestuur waarin de begroting, jaarrekening en het jaarverslag van CSO Apeldoorn worden
besproken;
Voor een lid van de auditcommissie geldt dat je in ieder geval enige kennis en ervaring hebt met
het let lezen van jaarrekeningen en begrotingen. Of dat je een financieel expert bent. Ervaring met
onderwijsfinanciering of je wilt je dit ontwikkelen vinden we belangrijk.

Klaar om aan de slag te gaan? Hierbij de sollicitatieprocedure:
Een korte en persoonlijke brief voorzien van curriculum vitae of filmpje waarin jij je voorstelt richt
je aan Liesbeth Vos, lid Raad van Toezicht. Dit mag je mailen naar het volgende emailadres:
a.vandervlootvanvliet@cso-apeldoorn. We zien je reactie voorzien van een quote wat jou motiveert
om bij ons toezichthouder te zijn graag uiterlijk 31 oktober 2021 tegemoet.
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