
Richtlijnen voor bestuur en commissies 

Inleiding 

• Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de 
vereniging. Bij onbehoorlijk bestuur is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk. 

• Deze richtlijnen zijn bedoeld om duidelijkheid te scheppen en mogelijk dispuut te 
voorkomen. 

• De commissies en leden van een commissie dienen zich te houden aan onderstaande 
richtlijnen. 

• Door lid te worden van een commissie verklaart het lid automatisch akkoord te zijn 
met deze richtlijnen. 

• De richtlijnen zullen worden gepubliceerd op de website en tevens zal het bestuur er 
zorg voor dragen dat bij aantreden een kopie wordt uitgereikt aan elk commissielid. 

Richtlijnen 

• Het bestuur (bij meerderheid) dient voorstellen van een commissie eerst goed te 
keuren alvorens ze voor de vereniging van kracht wordt. 

• Indien mogelijk zal tenminste één bestuurslid deel uitmaken van een commissie. In 
ieder geval zal een commissielid worden aangewezen dat als eerste aanspreekpunt 
naar het bestuur zal functioneren. Het heeft de voorkeur om via e-mail het gehele 
bestuur te informeren. 

• Commissies brengen periodiek schriftelijk verslag uit aan het bestuur. Met periodiek 
wordt bedoeld een in overleg met het bestuur te bepalen redelijk geachte frequentie 
tijdens de actieve periode(s) van de commissie. 

• Communicatie dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. 
• Financiële uitgaven dienen altijd vooraf goedgekeurd en schriftelijk bevestigd te 

worden door het bestuur (bij meerderheid). Het is mogelijk dat het bestuur een 
bepaalde begroting met een commissie afspreekt die vervolgens door de commissie 
kan worden besteed. Hiervan dient volledige verantwoording te worden afgelegd, 
inclusief nota’s. Mogelijke budgetoverschrijdingen dienen vooraf te worden overlegd 
en hebben specifieke toestemming van het bestuur nodig. Uitgaven zonder vooraf 
gekregen fiat van het bestuur zullen worden gezien als persoonlijke uitgaven en 
worden niet vergoed door de vereniging. 

• Bij onvoorziene zaken en omstandigheden beslist het bestuur (bij meerderheid). 
• Beslissingen van het bestuur zijn bindend. Indien commissieleden het niet eens zijn 

met een bestuursbeslissing is er beroep mogelijk conform de betreffende artikelen in 
de statuten. 

 


