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Bestuursprofiel dorpsraad Renesse

Een open deur, maar toch even op een rijtje hieronder een overzicht van bestuursleden met de daarbij
behorende taken
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichti ng en voor de buitenwereld. Een voorzitter heeft
de volgende taken:







Leidt vergaderingen
Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden
uitgevoerd
Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden
Heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen
Heeft strategisch inzicht en
Kan tactisch opereren

Secretaris
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:











Schrijft brieven en andere stukken van de s tichting
Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
Maakt verslagen of notulen van vergaderingen
Houdt vinger aan de pols over (intern) gemaakte afspraken  actielijst
Bewaakt voortgang van (interne) projecten en werkgroepen
Agendeert de bestuursvergadering i.o.m. voorzitter / penningmeester
Verzendt i.o.m. bestuur de agenda en uitnodiging voor de algemene vergadering
Notuleert de algemene vergadering
Stuurt websitebeheer en –informatie aan
Inhoudelijk jaarverslag?

Penningmeester
De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:









Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen
Verricht en ontvangt betalingen
Houdt het kas- en het bankboek bij
Informeert het bestuur over actuele stand van zaken
Legt het bestuur een conceptbegroting voor – adviseert het bestuur hierover
Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de
begroting
Legt verantwoording af aan de subsidiegever(s)
Verzorgt, indien dit aan de orde is, subsidieaanvragen t.b.v. specifieke projecten

Vicevoorzitter


Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.

Selecteren van bestuur
Bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. Er moet
dus een passie aanwezig zijn in het bestuur van de stichting. Passie kenmerkt zich door enthousiasme. De
dorpsraad heeft enthousiaste bestuursleden nodig die zich met verschillende talenten in (zouden) kunnen
zetten.
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In hoofdlijnen zijn er twee soorten bes tuursleden nodig:
1.
2.

Gedreven, creatieve en initiatiefrijke bestuursleden. Problemen zien zij als uitdagingen en overal zien
zij kansen.
Bestuursleden die de continuïteit van een stichting kunnen bewaren. Deze groep mensen zijn rustiger
en zijn vooral gericht op de langere termijn. Ook deze groep is gedreven en begaan bij de stichting.
Deze mensen zijn nodig om de eerste groep mensen, zoals hierboven beschreven, te remmen waar
nodig en te zorgen voor continuïteit.

Selecteren van bestuursleden
Hieronder een aantal punten die kunnen helpen om bestuursleden te selecteren:
De persoon / kandidaat-bestuurslid
 heeft een passie voor het doel wat de stichting nastreeft
 heeft een goede naam en goede referenties
 heeft geen strafblad
 beschikt over de vaardigheden voor een bepaalde functie
 is een goede aanvulling op andere bestuursleden
 kan goed samenwerken
 kan kritiek ontvangen en geven
 kan zich neerleggen bij genomen besluiten
 kan verantwoording afleggen
Doel dorpsraad (tekst website)
De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn
bewoners te behartigen.
De dorpsraad is niet politiek gebonden.
De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Renesse. Omdat de dorpsraad geen
verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor
de belangen van Renese.
De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de
Gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.
De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De
dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.
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