Statuten: Zie Artikel 14
Artikel 14
1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging, of,
bij zijn afwezigheid, door één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan kiest de
ledenvergadering zelf een voorzitter.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door de
voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een
notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of
van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 15 (taken bestuur algemeen)
Hoofdtaken van de bestuursleden zijn:
a. Overzicht hebben op wat er gebeurt/leeft binnen de vereniging en daar vervolgens adequaat op inspelen.
b. Beschikken over communicatietechnieken en goed met mensen kunnen om gaan.
Weten win-win situaties te creëren en zijn teamplayers.
c. Hebben een “open mind”.
d. Kunnen vorm geven aan ideeën uit de vereniging.
e. Zijn mede “het gezicht” buiten de vereniging. (externe contacten, verenigingen, gemeente)
Ieder bestuurslid is coördinator van een aantal commissies.
Bestuursleden ondersteunen en houden toezicht op/begeleiden de commissies:
- Worden gemaakte afspraken nagekomen?
- Is er een evenwichtige werkbelasting? Nemen mensen niet te veel hooi op de vork of nemen ze
wellicht het verkeerde hooi op de vork!
- Kunnen mensen die dingen doen waar ze goed in zijn/veel plezier aan beleven?!
Artikel 16 (taken voorzitter)
1. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
2. Hij draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten door deze vergaderingen genomen.
3. Hij stelt de agenda voor ieder van deze vergaderingen vast in overleg met het bestuur.
4. Bij zijn ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter.

