
Beschrijving taken bestuur en commissies duikvereniging 
Aqua-Holic 
Versie 15 november 2021, definitief 
 
In onderliggend stuk worden de taakomschrijvingen voor de bestuursleden voor duikvereniging Aqua-
Holic omschreven. Deze omschrijvingen geven richtlijnen voor het invullen van bestuurs- en 
commissietaken, maar zijn zeker geen voorschriften. Deze omschrijvingen zijn gebaseerd op een 
eerdere versie uit 2010.  
 
Het dagelijks bestuur (bij voorkeur een oneven aantal), bestaande uit: 

▪ Voorzitter 
▪ Secretaris 
▪ Penningmeester 
▪ Ledenadministrateur (Indien niet ingevuld worden de taken verdeeld over de bestuursleden) 
▪ 1 of meerdere algemeen bestuursleden 

 
Verder kan er voor worden gekozen om de commissies (Trainers, Communicatie/PR, Materialen, Bar, 
Evenementen) te vertegenwoordigen in het bestuur (echter dat is momenteel (2021) niet zo) 
 
Algemeen: Voor alle bestuursleden geldt dat zij: 

▪ Hun post vervullen op vrijwilligersbasis en op integere wijze; 
▪ Aanwezig zijn bij Bestuursvergaderingen (BV) en Algemene LedenVergadering (ALV) 
▪ Naleven dat alle besluiten/stemmingen geldig zijn volgens de Statuten en het Huishoudelijk 

Reglement. 
▪ Discreet omgaan met de kennis die door bestuursvergaderingen e.d. bij hen bekend zijn; 
▪ Regelmatig aanwezig zijn op clubavonden en -activiteiten; 
▪ Aanspreekpunt zijn voor leden; 
▪ Voorbeeldfunctie vervullen tav de leden. 



Takenpakket voorzitter 

Bestuurstaken 

▪ Voorbereiden van Bestuurs Vergadering (BV) (ism secretaris eindverantwoordelijke agenda, 
voorbereiden vergadering) 

▪ Voorzitten BV (alles in goede banen leiden, kort en bondig) 
▪ Voorbereiden Algemene LedenVergadering (ALV) (ism secretaris eindverantwoordelijke agenda, 

voorbereiden vergadering) 
▪ Voorzitten ALV (alles in goede banen leiden, leiden stemmingen, kort en bondig) 
▪ Zorgen voor het goede algemeen reilen en zeilen van de club 
▪ Signaleren, oplossen of voorkomen mogelijke strubbelingen in de club 

Administratieve taken 

▪ Zonodig schriftelijk contact met andere clubs, organisaties of gemeente 

Interne communicatie 

▪ Voorwoord aanleveren voor nieuwsbrief (verschijnt 1 x p.m. met uitzondering van de 
zomermaanden) 

▪ Weten wat er speelt binnen de club (commissies, leden) 
▪ Intern aanspreekpunt voor algemene en specifieke vragen van leden 

Externe communicatie 

▪ Algemeen aanspreekpunt voor buitenstaanders over de vereniging 
▪ Contactpersoon voor externe partijen (gemeente, andere duikclubs, omwonenden) 
▪ Bezoeken NOB vergaderingen/ALV in overleg met algemeen bestuurslid; 

Tijdsbesteding 

▪ Enkele uren per maand, rond ALV (maart) wat meer 

Functievereisten 

▪ Communicatieve vaardigheden, leiden van vergaderingen 



Takenpakket Secretaris 

Bestuurstaken 

▪ Voorbereiden van BestuursVergadering (BV) (verzamelen agendapunten en stukken, verspreiden 
agenda en stukken) 

▪ Verslaglegging BV naar website (kort en bondig) 
▪ Updaten besluitenlijst 
▪ Aanpassen en definitief maken verslagen en besluitenlijsten BV na vastlegging in de vergadering 
▪ Doorgeven verslagen en besluitenlijst naar website-beheerder ter plaatsing op www.aquaholic.nl 

of zelf online plaatsen 
▪ Voorbereiden Algemene LedenVergadering (ALV) (verzamelen agendapunten en stukken, 

verspreiden agenda en stukken, doorgeven stukken aan websitebeheerder ter plaatsing online) 
▪ Verslaglegging ALV (kort en bondig) 
▪ Aanpassen en definitief maken verslagen en besluiten ALV na vastlegging in de vergadering 
▪ Verzorgen / samenvoegen jaarverslag 

Administratieve taken 

▪ Verzorgen in- en uitgaande correspondentie 
▪ Archiefvorming en beheer officiële documenten zoals vergunningen, polissen etc. 
▪ Bijhouden administratie Aqua-Holic (BV’s, ALV’s, besluitenlijsten, in- en uitgaande 

correspondentie) 
▪ Beheer statuten en het Huishoudelijk Reglement 
▪ Doorgeven mutaties vereniging en bestuur aan Kamer van Koophandel en aan website-beheerder 

(indien e-herkenning voor secretaris beschikbaar is) 

Interne communicatie 

▪ Intern aanspreekpunt voor vragen van leden mbt bestuursbesluiten, huishoudelijk reglement, 
statuten 

▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  

Externe communicatie 

▪ Verzorgen uitgaande officiële correspondentie van de club 
▪ Momenteel beantwoordt de secretaris ook de inkomende correspondentie van externen die 

interesse hebben om een introduik te doen / lid te worden (bijv via info@aquaholic.nl). Dit behoort 
normaliter tot de taken van de ledenadministrateur, maar is op dit moment (2022) tot het 
takenpakket van de secretaris 

Tijdsbesteding 

▪ Enkele uren per maand, rond ALV (maart) wat meer 

Functievereisten 

▪ dient georganiseerd te kunnen werken, schriftelijke vaardigheden  

http://www.aquaholic.nl/


Takenpakket penningmeester 
Op dit moment (2021) valt onder het takenpakket van de penningmeester ook de ledenadministratie. 
Hiervoor kan ook een aparte ledenadministrateur worden (die bijv ook PR doet) of dit takenpakket kan 
bij een algemeen bestuurslid of de secretaris worden belegd. Om eea makkelijk overdraagbaar te 
houden, worden de taken mbt de ledenadministratie in de onderstaande beschrijving apart 
beschreven onder administratieve taken. De taken van de penningmeester staan onder 
bestuurstaken. Tot anders wordt besloten blijft de ledenadministratie bij de taken van de 
penningmeester behoren. 

Bestuurstaken 

▪ Voorbereiden relevante punten bestuursvergadering  
▪ Beheren financiën van de vereniging (gedurende hele jaar) 
▪ Bewaken van inkomsten en uitgaven t.o.v. goedgekeurde begroting 
▪ Betalen rekeningen 

o Tijdig en juist doen van betalingen m.b.t. de vereniging 
▪ Incasseren van machtigingen  

o Incasseren van machtigingen en bewaken van goede ontvangst 
o Contact opnemen indien incasso wordt geweigerd 

▪ Bewaken mogelijkheid tot en indienen van aanvraag voor subsidie (gemeente, …) 
▪ Indienen aanvraag zwembad gebruik voor komend volgend seizoen 
▪ Verzekeringen zorgdragen voor betaling en declaratie (het uitzoeken en afsluiten kan bij een 

algemeen bestuurslid als separate klus worden belegd) 
▪ Samen met barcommissie zorgen voor maandelijkse verantwoording van de bar inkoop en verkoop 
▪ Zorgdragen voor de voorraad barkaarten, uitgifte van kaarten aan de barcommissie en periodieke 

controle van de “balans” kaarten-omzet 
▪ Zorgdragen voor het tijdig laten maken van nieuwe barkaarten 
▪ Financiële afhandeling van verhuur clubhuis 

 
▪ Voorbereiden ALV (maart) 

o De financiële stukken moeten worden aangeleverd voor verzending van de totale 
informatieset aan de leden; 

o Tijdens de vergadering verslag uitbrengen over het gevoerde financiële beleid 
alsmede beantwoorden betreffende vragen; 

o Tijdens de vergadering voorstel doen voor begroting en contributiebesluit alsmede 
beantwoorden van betreffende vragen. 

▪ Opstellen begroting (na ALV, maart) 
▪ Opstellen balans en verlies & winstrekening (januari) 
▪ Opstellen reserveringsschema materialen en clubhuis (januari) 
▪ Indienen contributiebesluit en barprijzen aan ALV (februari) 
▪ Samenstellen financieel jaarverslag (januari) 

o Alle commissies uitnodigen (rond november) om hun bijdrage aan het financieel 
verslag en de begroting te maken en in te leveren in 1e week januari. 

o Opstellen concept totaal jaarverslag, begroting en contributiebesluit en indienen ter 
bespreking van de bestuursvergadering in januari.  

o Definitief vaststellen financieel jaarverslag en begroting en contributiebesluit in 
bestuursvergadering van februari. 

o Afspraak met kascontrolecommissie voor ALV. 
 

o Verzenden van nota’s in oktober voor betaling van de contributie of donatie voor 1 
januari i.v.m. melding aan NOB 

o Bijhouden van binnengekomen betalingen per persoon en toetsen of correcte bedrag 
is overgemaakt 

o Verzenden 1e rappel half december aan leden die niet of niet volledig hebben betaald 
o Verzenden 2e rappel in eind december aan leden die niet of niet volledig hebben 

betaald 
o Uiterlijk 31/12 het uitschrijven bij NOB van wanbetalende leden(indien zij later alsnog 

betalen kunnen ze weer ingeschreven worden waarbij eventuele kosten van NOB aan 
het lid zijn om te voldoen) 

o Verzenden 1e rappel in januari aan donateurs die niet hebben betaald 



o Actie nemen op “wanbetalende” leden, naast rappel, inbrengen in bestuursoverleg ter 
besluitvorming en eventueel royering lidmaatschap. 

Administratieve taken 

Ledenadministratie: 
▪ Bijhouden ledenadministratie conform AVG 
▪ Doorgeven mutaties vereniging en bestuur aan NOB 
▪ Inschrijven nieuwe leden bij NOB 
▪ Doorgeven mutaties en uitschrijvingen bij NOB  

o Zorgdragen dat afmeldingen van leden tijdig (voor 31/12) zijn gedaan zodat geen 
onnodige NOB bijdrage is verschuldigd 

o Zorgdragen dat wanbetalende leden voor 31/12 bij NOB uitgeschreven zijn 
▪ Verstrekken informatie aan nieuwe leden  

o Verstrekken informatie over Aqua-Holic (incl. Statuten en huishoudelijk reglement, 
uitsplitsing contributie) aan nieuwe leden  

▪ Wanneer nodig voor uitvoering taken: verspreiden van een actuele ledenlijst aan bestuursleden / 
betrokkenen bij communicatie (bijv verspreiden nieuwsbrief)  

▪ Begeleiding vraagbaak nieuwe leden 
▪ (coördineren) werving en introductie, bv wervingsevenement(laten) organiseren, introdag indien er 

veel inschrijvingen zijn (zie onder PR commissie) 

Interne communicatie 

▪ Contact met commissies  
▪ Intern aanspreekpunt voor financiële vragen van leden en commissies 
▪ Verzorgen van de correspondentie m.b.t. financiën (per mail of post) 
▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  
 

Externe communicatie 

▪ Aanspreekpunt (mail/telefoon) voor financiële vragen over de vereniging 
o Waar nodig contacten onderhouden over financiën met NOB, gemeente, zwembad, 

verzekeraars en andere verenigingen 

Tijdsbesteding 

▪ Afhankelijk van periode in jaar maar gemiddeld 4 uur per week (rond ALV / nieuwe jaar meer) 

Functievereisten 

▪ dient affiniteit en ervaring te hebben met financiële zaken 
▪ dient georganiseerd te kunnen werken 
▪ Het in eenvoudige bewoording en presentatie de financiën van de club kunnen overbrengen in bijv 

de ALV 



Takenpakket Algemeen bestuurslid/leden 

Bestuurstaken 

▪ Voorbereiden relevante punten bestuursvergadering  
▪ Voorbereiden relevante punten (algemene) ledenvergadering(en)  
▪ Verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid1 van de vereniging. 
▪ Aanspreekpunt commissies 
▪ Deelnemen namens Aqua-Holic aan eventuele overleggen van andere verenigingen / SRO / 

gemeente en de NOB ALV samen met de voorzitter 
▪ Uitvoeren van ad-hoc bestuurstaken (niet gespecificeerd) 

Denk hier aan: 
- verzekeringspolissen uitzoeken of opnieuw afsluiten 
- onderzoek energieverbruik en energie leverancierselectie 
- organiseren van deeltaken van de ledenadministratie, bv het werven van leden 
- overleg met gemeente over ons vastgoed en bv bestemmingsplan 
- het leiden of coachen vanuit het bestuur van een commissie daar waar nodig 
- onderhouden en afsluiten onderhuur contracten ism penningmeester 

▪ Meedenken in de overige bestuurlijke taken binnen de club 
▪ Organisatie nieuwjaarsduik en –borrel (ism ander bestuurslid) 1e zondag van het nieuwe jaar. 

Administratieve taken 

▪ Bijhouden belangstellingsregistratie vrijwilligers1 
▪ Bijhouden commissiezaken 

Interne communicatie 

▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  
▪ Aankondigen nieuwjaarsduik en –borrel  

Externe communicatie 

▪ Vertegenwoordigen van Aqua-Holic bij andere verenigingen / SRO / gemeente en de NOB ALV  

Tijdsbesteding 

▪ Enkele uren per maand 

Functievereisten 

▪ geen 

 
1 Note bene: het vrijwilligersbeleid van Aqua-Holic is momenteel niet (meer) structureel vormgegeven. 

Vrijwilligers worden op ad-hoc basis betrokken. Vrijwilligers voor de bardiensten op het clubhuis 
worden door de barcie geregeld. Vrijwilligers voor de zomerklusavonden en vuldiensten door de 
materialencommissie. Vrijwilligers voor zwemtraining en opleidingen door de trainerscommissie. 



Takenpakket commissies 
Alle commissies: 
▪ Rapporteren vanuit commissie tav jaarverslag na oproep secretaris 
▪ Aanspreekpunt vanuit commissieonderwerp naar leden 
▪ Informeren bestuur over relevante zaken 
▪ Wanneer relevant: stukken aanleveren voor nieuwsbrief 

 

Takenpakket trainerscommissie 

Commissiezaken 

▪ Organiseren periodiek trainersvergadering 
▪ Voorzitten & verslagleggen trainersvergadering 
▪ Relevante bestuursbesluiten communiceren aan commissie  
▪ Verzorgen diverse opleidingen (1,2 en 3*) en specialties per jaar 
▪ Verzorgen introduiken  
▪ Optioneel: opstellen van jaaragenda 
▪ Op de hoogte blijven van NOB normen –vereisten 
▪ Rooster opstellen zwemtrainingen  

Administratieve taken 

▪ Bijwerken van de brevetadministratie in de centrale NOB ledenadministratie 
(de ledenadministratie zelf behoort niet tot het takenpakket) 

▪ Verspreiden notulen commissievergaderingen aan bestuur 

Interne communicatie 

▪ Intern aanspreekpunt voor vragen van leden mbt opleidingen 
▪ Aankondigen opleidingen, specialties, introduiken 

Externe communicatie 

▪ Aanspreekpunt (mail/telefoon) voor vragen tav opleiding over de vereniging 
▪ Vertegenwoordiging van Aqua-Holic op NOB instructiebijeenkomsten  

Functievereisten 

▪ Trainersbrevet (2*of 1*) en evt duikbegeleiders 



Takenpakket PR-commissie  
Momenteel is er geen PR commissie. De ledenadministratie zou idealiter bij een apart bestuurslid 
(ledenadministrateur) liggen en deze is dan ook de liaison naar de PR commissie 

Commissiezaken 

▪ Verantwoordelijk voor alle PR-gerelateerde onderwerpen 
▪ Mail en telefonisch contact met geïnteresseerden, informatie verstrekken (doet nu secretaris) 
▪ Dit contact blijven onderhouden totdat geïnteresseerden clublid zijn, of hebben aangegeven toch 

geen interesse te hebben 
▪ Ca. 2x per jaar advertentie plaatsen in de krant/supermarkten/overige locaties (in overleg met 

bestuur) m.b.t. start nieuwe opleiding (deze startdata krijg je van de trainers) 
▪ Overleg met trainers i.v.m. voorbereiding die je moet treffen voor de uitnodiging voor 

introductieduiken voorafgaand aan de opleiding 
▪ Introductieduiken voorbereiden en organiseren ism trainers: geïnteresseerden uitnodigen,  
▪ vrijwaringsformulieren invullen, presentatie houden, benodigd materiaal regelen, begeleiding 

zwembad regelen, nababbelen en  inschrijfformulieren uitdelen (naast een trainerspraatje vooral 
een PR praatje!!) 

▪ Contact onderhouden met de ledenadministratie m.b.t. inschrijvingen 
▪ Geïnteresseerden achterna bellen wanneer ze een inschrijfformulier hebben ontvangen, maar deze 

nog niet hebben opgestuurd: twijfel weghalen, een duidelijke ja of nee 
▪ Reeds gebrevetteerde geïnteresseerden uitnodigen om de sfeer te proeven en ze in contact 

brengen met aanwezige clubleden. 
▪ Bijhouden PR kansen 
▪ Website aquaholic.nl en duikeninamerena.nl 
▪ Deeltaken van de ledenadministratie tav werving en introduiken 

Interne communicatie 

▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  

Externe communicatie 

▪ Verzorgen van periodieke advertenties/media-uitingen in regionale bladen ten behoeve van 
ledenwerving 

▪ Het coördineren en verzorgen van proeflessen.  
▪ Aanspreekpunt (mail/telefoon) voor algemene vragen over de vereniging 
▪ (Optioneel) werven van sponsors,  
▪ (Optioneel) Vorm geven aan het sponsorbeleid 

Functievereisten 

▪ Communicatieve en netwerkwaliteiten 



Takenpakket materialencommissie 

Commissietaken 

▪ Verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis, materialen en duikuitrustingen  
▪ Zorg dragen voor regulier onderhoud van ademluchtcompressor, laten testen van de luchtkwaliteit 

van de compressor en regulier onderhoud van de ademluchtautomaten 
▪ Zorg dragen voor de 5-jaarlijkse keuring van de verenigingsduikflessen, in combinatie met een 

gezamenlijke keuring van de duikflessen voor leden die hier gebruik van willen maken. 
▪ Zorgdragen voor verhuur en uitlenen van de duikuitrustingen. 
▪ Zorgdragen voor de mogelijkheid duikflessen te laten vullen voor de leden: maken van een van 

een vulrooster voor de donderdag avonden en het instrueren van leden die de ademlucht 
compressor mogen bedienen. 

▪ Organiseren en coördineren zomerklusavonden (juli- augustus) 
▪ Bijhouden toegang clubhuis (sleutellijsten en alarminstallaties) 
▪ Bijhouden verzekeringen, periodiek onderhoud, abonnementen e.d. 
▪ Zorgdragen voor onderhoud van de CV installaties (dus ook bij de verhuurder) 
▪ Contact voor NUTS bedrijven voor onderhoud en uitlezen meters 

Administratieve taken 

▪ Bijhouden van een verhuuradministratie. 
▪ Bijhouden en verantwoorden(jaarlijkse certificering) van het onderhoud van ademlucht 

compressor 
▪ Bijhouden van de keuring van duikflessen en ademlucht automaten. 
▪ Opstellen van een onderhoudsbegroting. 

Interne communicatie 

▪ Contact met commissies en werkgroepen 
▪ Aanspreekpunt voor leden met technische vragen 
▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  

Externe communicatie. 

▪ Aanspreekpunt voor leveranciers en onderhoudsbedrijven. 

Functievereisten 

▪ Affiniteit met onderhoud / techniek 
 
 



Takenpakket barcommissie 

Commissietaken 

▪ Verantwoordelijk voor alle bargerelateerde onderwerpen 
▪ Coördineren verhuur clubhuis in afstemming met de penningmeester die voor de financiële 

afhandeling zorgt 
▪ Verzorgen (jaar)feesten wat betreft de bar-zaken indien we een feest in eigen clubhuis doen 
▪ Coördineren gebruik clubhuis voor privéfeesten (financiën via penningmeester) 
▪ Coördineren barbezetting clubhuis: maken van een van een barbezettingsrooster voor de 

donderdagavonden, het geven van een barinstructie aan leden  
▪ Coördinatie schoonmaak van het clubhuis incl bar door (ingehuurde) schoonmaker in overleg met 

bv de materialen (dit ligt momenteel bij de barcommissie, maar kan ook bij materialen of 
algemeen bestuurslid liggen) 

▪ Zorgen en registreren dat leden die bardienst draaien een (online) IVA-instructie2 gehad hebben 
▪ Zorgen voor checklijsten, voldoende barkaarten, wisselgeld e.d. op de clubavonden (bartasje) 
▪ Afsluiten clubhuis clubavonden (wordt normaliter gedelegeerd aan de bardienst) 
▪ Zorgdragen voor (aanwezigheid op clubavonden van) voldoende leden met opleiding sociale 

hygiëne 
▪ Doorgeven mutaties leden drankvergunning (via secretaris) 
▪ Bijhouden voorraden bar 
▪ Up-to-date houden richtlijnen bardienst, hygiënecode Aqua-Holic 
▪ Voor de bar wordt verder verwezen naar de richtlijnen bardienst, de hygiënecode Aqua-Holic 
▪ Zorgen voor QR code voor barkaartbetaling ism penningmeester 
▪ Zorgen voor onderhoud aan barinstallaties zoals: 

- spoelen tapinstallatie en coördineren van het tweejaarlijks onderhoud 
- ontdooien en schoonhouden koelinstallaties 
- onderhoud frituur (dat kan ingeroosterd zijn bij de bardiensten) 

 

Interne communicatie 

▪ Aanspreekpunt voor leden die bardiensten draaien 
▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  

Externe communicatie 

▪ Aanspreekpunt voor leveranciers bar 

Functievereisten 

▪ IVA-instructie gevolgd 
▪ opleiding sociale hygiëne is een pré maar geen vereiste 
 

 
2 https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/  

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/


Takenpakket evenementencommissie 

Commissietaken 

▪  Verantwoordelijk voor alle evenement-gerelateerde onderwerpen 
▪ Verzorgen/ diverse evenementen per jaar (zoals steengroeve, bootduik, e.d.) coördineren 

evenementen die door leden worden georganiseerd 
▪ Verzorgen / coördineren paas- en pinksterweekend 

Interne communicatie 

▪ Communicatie over evenementen, evt evenementenkalender 
▪ Indien van toepassing input leveren voor Nieuwsbrief  

Externe communicatie 

▪ Aanspreekpunt derden tav evenementen 

Functievereisten 

▪ Organisatorische kwaliteiten 



Takenpakket kascontrolecommissie 

De kascontrole commissie bestaat uit 2 leden (die max 2 termijnen dienen en waarvan iedere ALV 
weer een volgend lid voor twee jaar wordt toegevoegd) en een reservelid. 

Commissietaken 

▪ Een keer per jaar kascontrole, afspraak met de penningmeester. Dit valt meestal in februari, enkele 
weken voor de ALV. 

▪ Risico’s aangeven voor de vereniging. (bv bij het ontbreken van verzekeringen of afdrachten aan 
derden) 

▪ Controleren van de begroting 
▪ Uitvoeren van diverse controles. Bv checken verzekeringsbetaling, intervallen van betalingen, de 

werking van bijvoorbeeld de barfinanciën en dat op maat controleren 
▪ Tenminste 1 lid kascommissie aanwezig en toelichting geven tijdens ALV over kascontrole en 

advies 
▪ Rapporteren kascontrole tbv ALV incl (positief of negatief) advies  

 

Interne communicatie 

▪ Communicatie kascontrole tijdens ALV  

Externe communicatie 

▪ geen 

Functievereisten 

▪ Affiniteit met financiële zaken 



Takenpakket continuïteitcommissie 

De continuïteitcommissie is een nieuwe commissie en wordt verplicht onder de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR)3 bestaat uit (tenminste) 3 leden. In te stellen op het moment dat we 
de statuten aanpassen conform de wet. 

Commissietaken 

▪ Standby staan om in het geval van “ontstentenis of belet” van alle bestuurders de bestuurstaken 
over te nemen (of zorgdragen dat hier (tenminste 3) mensen voor worden aangewezen). 

▪ Aangezien de dan aanwezen personen in dit geval met de bestuurder worden gelijkgesteld, zie 
verder de functiebeschrijvingen van het bestuur  

Functievereisten 

▪ Redelijke kennis van reilen en zeilen van de club en functievereisten bestuurstaken 

 
3 De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en 

stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 
aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. We 
moeten een aantal (beperkte) wijzigingen doorvoeren in onze statuten. Er moet in komen te staan bijvoorbeeld 
wat er moet gebeuren in het geval van “ontstentenis of belet” van alle bestuurders. Het bestuur komt dan te liggen 
bij de continuïteitscommissie, waarvan de aanwezen personen dan met een bestuurder worden gelijkgesteld. Het 
lijkt ons (huidige bestuur 2021) een goed idee om een aantal vertegenwoordigers van de commissies hiervoor te 
vragen, omdat zij het reilen en zeilen van de vereniging goed kennen.  


