
 

Bestuurstaken  
 
  
Verantwoordelijkheid van de bestuursleden  
 
Bij het oprichten van een stichting of vereniging wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
bestuursleden zo klein mogelijk gemaakt. Toch blijft er altijd een zekere verantwoordelijkheid  voor de 
bestuursleden afzonderlijk, én voor het bestuur als geheel bestaan.  
 
Een bestuurslid is volgens de wet verplicht de taak die hij of zij op zich heeft genomen goed uit te voeren. 
En de bestuursleden gezamenlijk moeten er voor zorgen dat het bestuur als geheel  goed functioneert. 
Mochten er problemen ontstaan (zoals een geldtekort, of een ernstig conflict), dan wordt altijd gekeken 
of het bestuur als geheel en de bestuursleden afzonderlijk, hun taak  
naar behoren hebben uitgevoerd. Als de bestuursleden afzonderlijk (en het bestuur als geheel) zich aan 
de statuten houden, zullen de bestuursleden bij problemen niet persoonlijk verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld.  
 
Bestuursfuncties  
 
In de statuten wordt kort aangegeven welke taken de bestuursleden moeten uitvoeren.  
Het bestuur van een rechtspersoon bestaat meestal minimaal uit drie personen; een voorzitter, een 
secretaris en een penningmeester. Daarnaast kunnen er een tweede voorzitter, tweede secretaris en 
tweede penningmeester worden aangesteld. Er kunnen ook 'gewone bestuursleden' worden benoemd.  
 
Soms worden functies gecombineerd (secretaris/penningmeester of voorzitter/secretaris). Het vraagt 
veel werk van een bestuurslid om twee portefeuilles te vervullen. Bovendien loop je het gevaar dat één 
persoon heel veel te vertellen heeft. Als het mogelijk is om dubbelfuncties te voorkomen; doe dat dan.  
 
  
Besluitvorming  
 
Een bestuur heeft tot taak de doelstelling (artikel 1) uit de statuten zo goed mogelijk uit te voeren. Die 
doelstelling is zo algemeen dat daar niet vaak problemen over zullen ontstaan. In de praktijk van het 
werk zijn er uiteraard wel punten waarover niet iedereen direct hetzelfde denkt.  
Daarom wordt in de statuten heel precies geregeld hoe het bestuur besluiten moet nemen. Bij een 
vereniging staat bovendien uitgebreid beschreven op welke manier en hoe vaak de leden door het 
bestuur moeten worden geraadpleegd.  
 
Een bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal personen. Dat is niet voor niets. Als er 
beslissingen moeten worden genomen, zal er soms gestemd moeten worden. Bij een even aantal 
bestuursleden kan het probleem ontstaan dat er net zoveel mensen voor als tegen een voorstel 
stemmen.  
  



 

 
Vergeet niet notulen te maken van de bestuursvergaderingen, maar ook ledenvergaderingen. Het is niet 
alleen handig om na te gaan wat er eerder besloten is. Het is ook bij de wet verplicht.  
Als er onenigheid komt, zal uit de (door voorzitter en secretaris ondertekende) notulen blijken wat het 
bestuur of de ledenvergadering heeft besloten.  
 
  
Voorbeeld  
 
Het bestuur van vereniging A. te B. wil graag een totale renovatie van de speeltuin. Daarvoor moet een 
forse lening worden afgesloten bij een financieringsmaatschappij. Penningmeester en voorzitter tekenen 
namens de vereniging voor het bedrag, zonder de ledenvergadering te raadplegen. In de statuten is 
echter nadrukkelijk opgenomen dat het bestuur voor het afsluiten van leningen toestemming moet 
hebben van de ledenvergadering. In de eerstkomende ledenvergadering worden de leden op de hoogte 
gesteld van de plannen. Tegelijkertijd wordt een contributieverhoging aangekondigd. De aanwezige 
leden zijn woedend en melden zich onmiddellijk af als lid. Niet lang daarna blijkt dat de vereniging de 
lening niet kan afbetalen. De bestuursleden worden nu persoonlijk aansprakelijk gesteld voor 
terugbetaling van het bedrag, omdat zij in strijd met de statuten hebben gehandeld.  
 
  
Bestuurstaken  
 
In het bestuur worden de taken verdeeld.  
De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergadering en treedt op als 
vertegenwoordiger van de organisatie. De secretaris zorgt voor de (leden)administratie en de post, maar 
is ook betrokken bij het voorbereiden van de vergaderingen. De penningmeester let vooral op het geld. 
Hij is niet alleen boekhouder, maar stippelt ook het financieel beleid uit.  
 
Ook andere bestuursleden hebben vaak een speciale taak. Zoals beheer van het speltoestellen, 
toezichthouder of activiteitenbegeleider.  
Vooral voorzitter, secretaris en penningmeester zijn het 'visitekaartje' van de organisatie.  
 
  
Taken: de voorzitter  
 
Naast het vertegenwoordigen van de organisatie, leidt de voorzitter de vergaderingen.  
 
De voorzitter:  
 
1) Stelt samen met de secretaris de agenda op.  
2) Zorgt ervoor dat er tijdens de vergadering zakelijk gepraat wordt en niet steeds over koetjes en kalfjes. 
Na het officiële gedeelte blijft er zo volop tijd over voor gezellig napraten.  
  



 

3) Let ook goed op dat in de vergadering eerst de zaken worden afgehandeld die per se moeten worden 
besproken; dus de lopende- en concrete punten eerst.  
Filosoferen over de toekomst kan beter aan het eind van de vergadering. Dan is er meer rust omdat de 
urgente zaken al zijn afgehandeld.  
4) Is vooral een gespreksleider. Hij of zij is zo min mogelijk aan het woord. Als de voorzitter aan het 
woord is dan is het vooral om een vraag te stellen of om samen te vatten wat er gezegd of besloten is. 
Zo'n samenvatting is voor alle aanwezigen handig, maar vooral ook voor de secretaris die de notulen 
moet maken. De voorzitter let ook op of iedereen die iets wil zeggen aan het woord komt.  
5) Is vaak degene die de organisatie naar buiten vertegenwoordigt. De voorzitter voert samen met de 
penningmeester overleg met de gemeente. De voorzitter zal een toespraakje houden bij een jubileum of 
als er bezoekers zijn in de speeltuin of bij een vakantieweek.  
 
Tips voor de voorzitter  
 
Een voorzitter heeft te maken met een kleine of grotere groep heel verschillende mensen. Het is de kunst 
deze mensen allemaal tot hun recht te laten komen en toch zo snel en efficiënt mogelijk te vergaderen. 
Natuurlijk wordt er in een goede sfeer het prettigst gewerkt. De voorzitter probeert de vergadering dan 
ook in goede harmonie te laten verlopen. Een beetje mensenkennis kan daarbij geen kwaad. In boeken 
over de kunst van het vergaderen worden vaak de types opgesomd waarmee de voorzitter te maken kan 
krijgen. Vooral de meer lastige personen:  
 
1) het "stil verzet"  
geeft ontwijkende antwoorden, maar laat wel blijken dat hij het maar zo-zo vindt. Het is moeilijk voor de 
voorzitter om hierop te reageren. De persoon zégt immers niet dat hij ergens kritiek op heeft.  
2) de "kat-uit-de-boom-kijker"  
komt niet gauw met een mening, zodat de voorzitter niet weet wat hij aan deze persoon heeft.  
3) het "verlegen" type  
deze persoon durft niet gauw iets te zeggen en moet door de voorzitter worden aangemoedigd.  
4) de "ja-knikker"  
iemand die met alle winden meewaait, die overal wel iets goeds in ziet en niet kritisch  
nadenkt. Het gevaar bestaat dat deze persoon in een stemming onterecht de doorslag geeft.  
5) de "grappenmaker"  
niemand in de vergadering weet of deze persoon het meent of niet. Sommige mensen voelen zich 
hierdoor niet serieus genomen. De voorzitter moet dat voorkomen.  
6) de "doordrammer"  
de bekende persoon die altijd met zijn stokpaardjes aankomt en door de voorzitter beleefd moet worden 
afgeremd.  
7) de "waterval"  
enorm breedsprakig, met een vloed van woorden, maar het is niet duidelijk wat hij ei- 
genlijk zegt. De voorzitter moet er voor zorgen dat ook anderen de ruimte krijgen.  
8) de "dominerende"  
 eist steeds de aandacht op, wat de voorzitter moet tegengaan.  
  



 

9) de "bezwarenmaker"  
brengt steeds, vaak onbelangrijke bezwaren naar voren. Daardoor schiet de vergadering maar niet op. 
Ook hier moet de voorzitter ingrijpen.  
10) de "afdwaler"  
 komt steeds met anekdotes of voorbeelden, die helaas weinig ter zake doen.  
 
Het is begrijpelijk dat de voorzitter zich snel aan deze types ergert. Negeren of bestraffend optreden 
werkt averechts. Het is meestal effectiever om als voorzitter duidelijk te zijn en iemand op zijn 
eigenaardigheden aan te spreken. "Ik weet dat je nogal gauw met bezwaren aan komt, maar kun je het 
ook eens van de positieve kant bekijken?" Of: "Je voorbeelden zijn wel interessant, maar ik zou graag zien 
dat je rechtstreeks je mening geeft".  
 
Taken; de secretaris  
 
De secretaris heeft vaak een uitgebreid takenpakket, omdat deze zowel de vergaderingen mee 
voorbereidt, vergaderverslagen maakt en de correspondentie en ledenadministratie verzorgt. De tweede 
secretaris zou een afgerond deel van het werk op zich kunnen nemen.  
 
De secretaris heeft als contactpersoon naar buiten een heel belangrijke functie. Alle uitnodigingen, 
subsidiebrieven en andere belangrijke post wordt naar het secretariaatsadres gestuurd. De secretaris 
moet er voor zorgen dat deze stukken zo snel mogelijk worden doorgestuurd naar andere bestuursleden. 
Wachten tot de bestuursvergadering is lang niet altijd mogelijk.  
 
  
De secretaris:  
 
1) houdt een map of ordner bij met post, brieven en drukwerk. Dit zijn de ingekomen en uitgaande 
stukken.  
2) brengt op de vergadering deze stukken ter sprake. Eventueel geeft de secretaris tijdens de vergadering 
een nadere toelichting. Belangrijke stukken leest hij of zij helemaal voor.  
3) houdt de notulen van de vergadering bij  
4) houdt de ledenadministratie bij  
5) houdt een map of ordner bij met de agenda's, presentielijsten van alle vergaderingen, de notulen, en 
de jaarverslagen  
6) houdt een overzichtelijke map bij met correspondentie  
7) maakt aan het einde van het jaar een jaarverslag. Daarin staat het wel en wee van de organisatie in dat 
jaar beschreven.  
 
  
Tips voor de secretaris/notulist  
 
Notuleren is, net zo goed als voorzitten, een kunst. Maar, al doende leert men! Zeker als aan de volgende 
punten gedacht wordt:  
 
1) spreek vooraf met de voorzitter de agenda goed door. Daardoor weet u wat de belangrijke punten zijn 
en wat er ongeveer ter sprake zal komen.  



 

2) vraag goed na hoe uitgebreid het verslag moet worden. Alleen de besluiten of ook een samenvatting 
van de discussie. Moeten de namen van de sprekers steeds worden genoemd of niet? Vraag in het eerste 
geval aan de aanwezigen om naambordjes te maken voor op tafel  
3) ga zo zitten dat u iedereen goed kunt zien, maar vooral de voorzitter, zodat u (woordeloos) met elkaar 
kunt overleggen  
4) de voorzitter heeft tot taak de besluiten en belangrijke conclusies uit discussies samen te vatten. Is u 
iets niet duidelijk, vraag dan gerust om uitleg of een samenvatting  
5) vraag ook gerust, als u twijfelt, of een opmerking wel of niet in de notulen moet  
6) probeer niet koortsachtig alles op te schrijven, maar luister rustig en noteer in steekwoorden de 
belangrijkste opmerkingen. De conclusies en besluiten zal de voorzitter als het goed is aan u dicteren.  
7) werk de aantekeningen liefst de volgende dag uit. Zet rustig een steekwoord met een vraagteken 
erachter als u niet goed weet hoe iets het beste verwoord kan worden.  
8) bespreek het concept-verslag zo snel mogelijk met de voorzitter.  
 
  
Taken; de penningmeester  
  
De penningmeester heeft twee hoofdtaken:  
1)de financiële administratie bijhouden . 
De kascommissie moet kunnen controleren of de boekhouding in orde is, aan de hand van een duidelijk 
overzicht van uitgaven en inkomsten. Soms is er niet alleen een bestuurskas, maar hebben ook 
commissies een eigen kas. De penningmeester van de verschillende kassen een administratie bijhouden  
 2) het financiële beleid uitdenken  
 
De penningmeester:  
 
 1) maakt ieder (boek)jaar opnieuw een begroting  
 2) stelt aan het eind van het financiële jaar een financieel jaarverslag samen aan  
de hand van de boekhouding.  
 3) legt boekhouding en het financieel jaarverslag, volgens de regeling in de statuten, voor aan de 
kascommissie  
 4) int de contributies, donaties, advertentiegelden e.d.  
 5) betaalt de rekeningen en declaraties  
 6) zorgt dat er voldoende reserves zijn  
 
Als de penningmeester beleidsbeslissingen neemt, dan doet hij er goed aan eerst het bestuur te 
raadplegen. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van kasgeld aan een commissie.  
 
  



 

Tekeningsbevoegdheid  
 
In de statuten staat geregeld welke bestuursleden hun handtekening mogen zetten namens de stichting 
of vereniging. Vaak mag de penningmeester tot een bepaald bedrag op zijn eentje tekenen. Voor 
bedragen hoger dan een bepaald afgesproken bedrag is ook een handtekening van de voorzitter vereist.  
 
De penningmeester betaalt de declaraties van de vrijwilligers. Als hij zelf iets moet declareren, dan is 
eerst een handtekening van de voorzitter nodig.  


