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I   Samenstelling

1. Het MKB-bestuur (hierna te noemen het bestuur) kent als leden met een bijzondere functie: de
voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij worden door het bestuur in functie benoemd.

2. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op de diverse taken en bevoegdheden van het be-
stuur zoals vastgelegd in de statuten. Gelet daarop, wordt gestreefd naar een samenstelling van
het bestuur waarin de volgende kwaliteiten vertegenwoordigd zijn:
- Inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen:
- Kennis van en inzicht in ondernemerschap;
- Financiële deskundigheid;
- Sterke lokale verankering;
- Organiserend en bestuurlijk vermogen;
- Vermogen tot netwerken.

3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt voorts gelet op voldoende spreiding van maatschap-
pelijke achtergronden van de leden.

4. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een diversiteit die recht doet aan de pl-
uriformiteit in de samenleving.

5. Het bestuur kan bij vervulling van een vacature tot een nadere detaillering van vereiste kwaliteiten
en eigenschappen besluiten.

II   Algemene competenties

1. De leden van het bestuur zijn in staat om:
- Integraal beleid te ontwikkelen voortvloeiende uit de missie en doelstellingen van het MKB Duiven; 
- Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zelfstandig te volgen en deze te ver-
talen naar het MKB Duiven.

2. De leden van het bestuur zijn in staat om:
- De behoeften en belangen van de lokale ondernemers te herkennen en te vertalen naar een ade-
quaat activiteitenaanbod;

- Geschikte activiteiten te organiseren, waardoor business-to-business mogelijk wordt gemaakt en
netwerken door leden van het MKB Duiven kunnen worden opgebouwd;

- Deskundigheid bij de leden van het MKB Duiven te herkennen en te mobiliseren ten behoeve van
haar leden;

- De belangen van ondernemers in de lokale politiek te behartigen;
- Commissies aan te sturen en de communicatie met het bestuur in goede banen te leiden.

3. De leden van het bestuur zijn in staat om:
- In voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de ver-
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gaderingen en de daaruit voortvloeiende taken;
- De juiste procedures te hanteren en te bewaken;
- De vereniging te vertegenwoordigen en de belangen van de vereniging uit te dragen op een  juiste
en integere wijze;

- Transparant en besluitvaardig te handelen;
- Het eigen functioneren te (laten) evalueren;
- De belangen van het MKB Duiven te scheiden van de eigen ondernemersbelangen;
- Het eigen netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het bestuur en/of het MKB Duiven.

III   Voorzitter

Van de voorzitter van het bestuur worden, naast de hiervoor genoemde algemene competenties, de
volgende specifieke kwaliteiten verwacht. De voorzitter dient:
- Het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervul-
len;

- Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de me-
nings- en besluitvorming van het bestuur;

- Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taak en functie van het bestuur en die van
de individuele bestuurders;

- Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij extern een rol in het belang van
de vereniging kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.

- De continuïteit en identiteit van MKB Duiven te bewaken voor de korte en tevens lange termijn.

IV   Secretaris

Van de secretaris van het bestuur worden, naast de hiervoor genoemde algemene competenties, de
volgende specifieke kwaliteiten verwacht. De secretaris dient:

- Het vermogen te hebben om het secretariaat van het MKB-bestuur effectief te beheren en een or-
dentelijke ledenadministratie te voeren;

- Op juiste wijze de schriftelijke communicatie met het bestuur, de MKB-leden en externen te verzor-
gen.

V   Penningmeester

Van de penningmeester van het bestuur worden, naast de hiervoor genoemde algemene compe-
tenties, de volgende specifieke kwaliteiten verwacht. De penningmeester dient:

- Het vermogen te hebben om de financiële positie van het MKB Duiven te bewaken en hierover re-
gelmatig te rapporteren aan het bestuur;

- Een solide en transparante financiële administratie te voeren;

- In staat te zijn de begroting, balans en winst- en verliesrekening op te stellen van het MKB Duiven.


