
Bestuursfuncties 
 
In dit overzicht willen wij een kleine indicatie geven wat de functies binnen het bestuur zijn 
en hoe veel tijd wij verwachten dat er in de toekomst wekelijks aan besteed gaat worden per 
functie. Dit is een schatting en afhankelijk van onderwerpen die aanstaan en welke keuzes 
een nieuw bestuur maakt. Bij het onderstaand overzicht lopen wij vooruit op de nieuwe 
taakverdeling die het huidige bestuur voor heeft gesteld in de nieuwe statuten en HR. Het is 
aan het nieuwe bestuur om de invulling en de bestuurlijke samenwerking, vanzelfsprekend 
conform de nieuwe statuten en HR, naar eigen inzicht verder vorm te geven.  
 
Het bestuur kent verschillende functies: 
 
Voorzitter: leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen, vormt samen met één ander 
bestuurslid, de secretaris, het dagelijks bestuur. Hij/zij draagt de doelstellingen van de 
vereniging uit en representeert de vereniging bij officiële gelegenheden. Het onderhouden 
van externe contacten, het verdelen van taken en het toezien op de uitvoering daarvan is 
primair de taak van de voorzitter. Bij voorkeur heeft de voorzitter de nodige 
bestuurservaring. 
Vice-voorzitter: vervangt de voorzitter indien deze is verhinderd. 
Secretaris: vormt samen met de voorzitter het dagelijks bestuur, is belast met het voeren 
van de correspondentie en mail, het notuleren van de vergaderingen en het uitbrengen van 
het jaarverslag aan de algemene ledenvergadering vóór 30 juni. Bij voorkeur heeft de 
secretaris de nodige bestuurs- en administratieve ervaring. 
Het dagelijks bestuur: Voorzitter en secretaris vormen samen het dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur voert de besluiten van het bestuur uit, bereidt vergaderingen voor, en 
heeft de dagelijkse leiding over de vereniging. 
Penningmeester: beheert de financiële middelen en eigendommen van de vereniging. Hij/zij 
informeert het bestuur regelmatig over de financiële stand van zaken en stelt het financieel 
jaarverslag en de begroting op, zorgt voor het innen van contributies. Al deze taken doet 
hij/zij samen met een boekhouder. Ervaring in financiële zaken is een pré voor deze functie. 
Overige bestuursleden kunnen een portefeuille beheren afhankelijk van hun expertise en 
interesse. Ook de bestuursleden met een van de boven genoemde taken kunnen zelf 
portefeuilles beheren.  
Tijdsbesteding: Voor de voorzitter en de secretaris is de geschatte tijdsbesteding rond 8-10 
uur per week, voor de overige bestuursleden ligt de schatting rond 4 uur per week. Dit is een 
gemiddelde. Zo zullen vlak voor een belangrijk evenement als een ALV meer uren gemaakt 
worden dan in bijvoorbeeld de zomermaanden. 
Vergaderfrequentie: Het huidige bestuur vergaderde gemiddeld één keer per maand, drie 
tot vier uur. De frequentie van vergaderingen wordt door een bestuur zelf vastgelegd en kan 
daarom in de toekomst veranderen. 
Een alternatief om de reistijd te verkorten is daarin het gebruik van internet. Zo kan 
bijvoorbeeld besloten worden een van de twee vergaderingen via Skype te voeren. 
 
Het bestuur overziet de verschillende activiteiten van de vereniging. Het bestuur staat onder 
de algemene ledenvergadering (ALV) en voert besluiten van de ALV uit. Het is 



beleidsvormend en legt beleidsvoornemens voor aan de ALV. Het bestuur legt rekenschap af 
aan de ALV.  
Het bestuur wordt, indien een Raad van Advies is ingesteld, door deze geadviseerd en legt 
aan de RvA - en aan de ALV - rekenschap af. Het bestuur maakt het jaarplan, de jaarrekening, 
stelt beleidsplannen op ziet toe op de uitvoering ervan.  
Het bestuur kan zich laten bijstaan door een bureau.  
 
In de nieuwe opzet voor de vereniging zal met werkgroepen worden gewerkt. Een 
werkgroep vormt zich rond een vakgebied (zoals bijv. metaal of schilderijen) of een 
interessegebied (zelfstandige restauratoren) of rond een thema (bijv. een symposium 
voorbereiden, of uitzoeken van een nieuwe website, etc.). Het bestuur en de leden zelf 
kunnen werkgroepen initiëren. Het nieuwe bestuur zal daarbij zo veel mogelijk 
mogelijkheden scheppen initiatieven uit te werken en in te vullen. 
 

 


