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Taken en verantwoordelijkheden commissie algemeen  
 
Algemeen  
Een commissie wordt door het Bestuur benoemd en krijgt de verantwoordelijkheid over een 
beleidsgebied toegewezen. Commissies krijgen alleen budgetten indien daarvoor een door het 
bestuur goedgekeurde begroting aan ten grondslag ligt. Het bestuur kan ook commissies instellen met 
een tijdelijk doel, b.v. bouwcommissie of jubileumcommissie.  
 
Takenpakketten commissies  
De hoofdgedachte is besturen op afstand. Dat wil zeggen dat het bestuur het beleid in grote lijnen 
uitzet, maar de uitvoering overlaat aan de diverse commissies. Het voordeel hiervan is dat de 
continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd. Commissies zorgen voor een spreiding van 
werkzaamheden. Waardoor een vereniging minder afhankelijk wordt van een beperkte groep 
personen en daardoor minder kwetsbaar.  
 
Werkwijze  
Van alle vergaderingen van een commissie worden bondige verslagen gemaakt. Hiervan wordt een 
afschrift naar de secretaris van het bestuur gestuurd. Deze verzorgt voor de verspreiding naar de 
overige bestuursleden. Uitgebrachte adviezen worden op schrift ingediend bij de secretaris.  
 
De vertegenwoordiger van de commissie brengt op afgesproken tijden verslag uit over de gang van 
zaken aan het betreffende bestuurslid, verantwoordelijk voor de betreffende commissie.  
 
Betreffend bestuurslid zorgt voor benodigde inbreng vanuit de commissie in de algemene 
bestuursvergadering.  
 
Bij het niet functioneren van een der leden, van een commissie, kan het bestuur elk moment ingrijpen 
en de betreffende persoon uit zijn functie zetten.  
De werkwijze, vergaderfrequentie, etc. zal in onderling overleg tussen betrokkenen worden 
afgestemd.  
 
Organogram 
U valt in de organisatie onder het bestuur. 
 
Participatie 
Aanwezigheid op vergaderingen die betrekking hebben op uw taak binnen de vereniging. 
 
Vertegenwoordigingsfunctie 
U bent zich bewust van de vertegenwoordigingsfunctie met betrekking tot de vereniging. 


