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Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van 

een vereniging leidt en regelt. 

Doorgaans bestaat een bestuur minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Andere veel voorkomende functies binnen een bestuur zijn vicevoorzitter, 
commissaris intern en commissaris extern of pr-commissaris. De leden van het bestuur die 
geen specifieke functie of taak hebben worden wel algemeen lid genoemd. 

Taken  

De taken van het bestuur omvatten: 

• vaststellen van beleid en toezien op de dagelijkse gang van zaken; 

• zorg dragen dat de vergadering (of bij de structuurvennootschap de Raad van 
commissarissen) het bestuur kan controleren door middel van het regelmatig 
uitroepen van vergaderingen en het presenteren van jaarstukken; 

Vaststellen beleid 

Het bestuur is als enige bevoegd om beleid te formuleren in een rechtspersoon. Het bestuur 
is belast met de welzijn en de continuïteit van een rechtspersoon en geniet op dit gebied 
een, behoudens wettelijke voorwaarden, onbegrensde autonomie. Het bestuur kan derhalve 
niet worden beperkt door een besluit van de vergadering. 

Zorgdragen voor de mogelijkheid tot controle 

Een vaak gehoord en onjuist motto is dat de vergadering 'het hoogste orgaan is van een 
rechtspersoon', het bestuur en de vergadering hebben beiden een eigen naast elkaar 
bestaande bevoegdheid welke gelijkwaardig is. Het bestuur is belast met beleid en 
continuïteit van een rechtspersoon, de vergadering is belast met de lange termijn besluiten 
en het vaststellen van het doel welke de rechtspersoon na streeft. Wat echter wel aan het 
motto beantwoordt, is dat de vergadering het hoogst controlerende orgaan is binnen een 
rechtspersoon. In beginsel benoemt, schorst en ontslaat de vergadering het bestuur. Opdat 
een vergadering tot een wel afgewogen besluit kan komen is het bestuur verplicht 
jaarafrekeningen en wat dies meer zij te verstrekken aan de vergadering. Tevens is het 
bestuur verplicht regelmatig een vergadering uit te roepen. 

Bevoegdheden van het bestuur tot vertegenwoordiging 

'Het bestuur' als instituut is in beginsel als enige bevoegd om een rechtspersoon naar buiten 
toe te vertegenwoordigen. In beginsel is alleen het bestuur gezamenlijk bevoegd, dat wil 
zeggen dat het bestuur enkel bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen 
wanneer dit gebeurt door middel van een schriftelijk besluit genomen door het bestuur als 
orgaan van de rechtspersoon. In de statuten van een rechtspersoon kan besloten worden 
dat naast het bestuur ook individuele bestuursleden bevoegd kunnen zijn om (eventueel 
gezamenlijk) de rechtspersoon te vertegenwoordigen.  In de statuten is opgenomen dat 
naast het bestuur als instituut ook de voorzitter alleen, en, twee willekeurige bestuursleden 
gezamenlijk bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur gezamenlijk kan niet door de vergadering 
of door enige statutaire bepaling worden beperkt zij is volledig. 

Verantwoordelijkheid 

Het bestuur van een rechtspersoon blijft verantwoordelijk en derhalve ook in sommige 

gevallen aansprakelijk tot de decharge. Bij een decharge accepteert een rechtspersoon de 
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verrichte handelingen van het bestuur en rest het bestuur en de bestuurders in beginsel 

geen verdere verantwoordelijkheid. 

 

Bestuurslid Media & Communicatie  

Dit bestuurslid is eindverantwoordelijk voor een goede informatievoorziening naar de pers, 

en medeverantwoordelijk voor de voorziening van clubinformatie naar de leden en sponsors 

toe. 

Aanspreekpunten/contacten 

• De PR-functionaris, meer op journalistiek gebied actief op PR-gebied 

• Bestuur 

• Sponsor Commissie  

Taken 

Het bestuurslid Media & Communicatie voert de volgende taken uit: 

• Informatie over de club omzetten in persberichten en gericht doorsturen naar de 

verschillende media in de regio. 

• Belangrijkste aanspreekpunt voor de media 

• Coördineren van communicatiekanalen richting leden en sponsors, vooral via de 

eigen website, maar ook via social media en bulkmails. 

• Verantwoordelijk voor onderhouden social media. 

• Verantwoordelijk voor opbouwen community via onder meer Twitter 

• Nadenken en aansturen van nieuwe initiatieven 

Kennis/vaardigheden 

• Uitstekende communicatieve en contactuele eigenschappen 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  

• Een flexibele instelling 

• Daadkrachtig, nuchter en van aanpakken weten 

• Feeling met de media 

 


