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Bestuursorganen

De algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering heeft beslissende bevoegdheid over alle zaken de vereniging ra-

kende. Het bestuur draagt voor of adviseert de algemene ledenvergadering bij de benoemingen van
nieuwe bestuursleden. De algemene ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het
bestuur bijeengeroepen. Voorts stelt de algemene ledenvergadering vast de contributie, het finan-
cieel verslag en de begroting.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een even aantal leden, van tenminste vier en ten hoog-

ste acht. Naast de voorzitter wordt binnen het bestuur de functie van vicevoorzitter, secretaris en
penningmeester bepaald. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het bestuur als geheel is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigt de vereni-
ging naar derden. 

De commissies en werkgroepen
Het bestuur bepaalt op basis van de doelstellingen van de vereniging de verschillende activitei-

ten. De activiteiten worden onderverdeeld in verschillende commissies. Per commissie wordt ten
minste één bestuurslid als commissielid benoemd. De commissies kunnen worden aangevuld met
één of meerdere leden die in het belang van de commissiedoelstelling adviseren of taken uitvoeren.
De commissies hebben uitvoerende taakbevoegdheden. De commissieleden krijgen van het be-
stuur een bevoegdheden voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten. Binnen de commissies
kunnen werkgroepen worden gevormd voor specifieke activiteiten. Een gevormde werkgroep be-
staat tenminste uit één bestuurslid aangevuld met leden of derden die van belang zijn bij de uitvoe-
ring van de activiteiten.

Functiebeschrijving binnen het bestuur

Binnen het bestuur zijn de volgende bestuursfuncties te onderscheiden:
- Voorzitter;
- Vicevoorzitter;
- Secretaris;
- Penningmeester;
- Algemeen bestuurslid.

Voor de bestuursleden is een algemeen functie- en competentieprofiel beschreven. Naast een
algemeen functieprofiel zijn er specifieke competenties beschreven voor de functies van voorzitter,
secretaris en penningmeester. De functieprofielen dienen ter beschrijving van de taken en bevoegd-
heden.

Beschrijving algemene bestuursstructuur 
Ondernemersvereniging MKB Duiven
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De algemene taakbeschrijving van de verschillende bestuursfuncties is als volgt:

Voorzitter
Vervult de voorzittersfunctie binnen het bestuur, geeft leiding aan de overige bestuursleden en

bewaakt de besluitvorming van het bestuur. Draagt, samen met overige bestuursleden, zorg voor
het goed functioneren van het bestuur en vereniging. De voorzitter onderhoudt contacten met de ge-
meente, andere verenigingen, de pers, scholen en andere organisaties. Daarnaast houdt hij of zij zich
bezig met de strategie van de vereniging en het daarbij behorende beleid en ziet toe op het functio-
neren van het bestuur als geheel. De voorzitter maakt tevens deel uit van het dagelijks bestuur.

Vicevoorzitter
De vicevoorzitter vervangt, indien nodig, de voorzitter bij de uitvoering van de algemene leiding

en de verenigingstaken. De vicevoorzitter maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur en mag niet
benoemd zijn als secretaris of penningmeester.

Secretaris
Het verzorgen van de inkomende en uitgaande post, archiefwerkzaamheden, onderhoud van de

ledenadministratie, (doen) notuleren en bijeenroepen van vergaderingen en het verzorgen van uit-
nodigingen. De secretaris bewaakt de communicatie tussen de leden en het bestuur en binnen het
bestuur. De secretaris maakt tevens deel uit van het dagelijks bestuur.

Penningmeester
De penningmeester beheert de inkomende en uitgaande gelden en houdt zich bezig met het op-

stellen van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast bewaakt hij of zij de budgetten die voor ver-
schillende activiteiten zijn gereserveerd. Indien nodig worden deze tijdig bijgesteld. De penning-
meester maakt tevens deel uit van het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuurslid
De overige leden van het bestuur hebben veelal een rol als lid van een bepaalde commissie. Op

deze manier wordt informatie vanuit de commissies eenvoudig binnen het bestuur doorgegeven.

Overlegstructuur

Algemene bestuursvergadering 
Het algemeen bestuursoverleg vindt éénmaal per maand plaats. In dit overleg worden besluiten

genomen voor de vereniging. De voorzitter en secretaris stellen de agenda op. De bestuursleden le-
veren voor de bestuursvergadering agendapunten aan bij de secretaris. De beleidsbepaling en de
besluitvorming vinden plaats door het algemeen bestuur tijdens de bestuursvergaderingen. Het al-
gemeen bestuur is verantwoordelijk voor de te volgen procedures en draagt zorg voor het jaarplan,
de begroting en controle. Van de algemene bestuursvergadering wordt een verslag gemaakt met
een actiepuntenlijst. De secretaris maakt binnen een afgesproken termijn het verslag en verzendt de-
ze aan de bestuursleden.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Dit dagelijks

bestuur is onderdeel van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur kan besluiten nemen over ope-
rationele aangelegenheden of spoedeisende zaken. De overige bestuursleden worden, indien
noodzakelijk, hierover telefonisch of per e-mail geïnformeerd. Hierdoor wordt snelle besluitvorming
gewaarborgd en de voortgang van zaken kan blijven plaats vinden. In de algemene bestuursverga-
deringen vindt een terugkoppeling plaats. Het dagelijks bestuur is gemachtigd vanuit het bestuur.
Het dagelijks bestuur treedt op gewenste momenten in onderling overleg. 
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Commissie- en werkgroepoverleg
Elke werkgroep heeft een afgevaardigde uit het bestuur. Voor het commissie- en werkgroepo-

verleg bestaat geen verplichte overlegstructuur. Op basis van de omvang van de individuele activi-
teit kan het bestuur aangeven hoe terugkoppeling dient plaats te vinden. Het betreffende commis-
sielid zal op gewenste momenten een werkgroepoverleg kunnen bijeenroepen. 


