
 

 

Vergaderen  
 
 
Doelstellingen:  
 
Tijdens vergaderingen draait het om resultaat. Alle deelnemers streven dezelfde doelstellingen na. Soms 
staat maar één vraag of kwestie centraal. Meestal gaan er meerdere onderwerpen over de tafel. 
(Vergader)doelstellingen zijn onder te verdelen in drie soorten:  
1) Het doorgeven van informatie  
Tijdens vergaderingen houdt u elkaar op de hoogte. Denk hierbij aan aankondigingen en korte 
mededelingen. Het uitwisselen van feiten staat voorop. Er blijft wel wat ruimte open voor vragen, maar 
het is niet de bedoeling om de informatie uitvoerig te bespreken.  
2) Het oplossen van problemen:  
Tijdens vergaderingen zoekt u ook naar oplossingen voor problemen. Deze kunnen van praktische aard zijn 
(‘Wat doen we als het regent?’), maar ook heel persoonlijk (‘Die slepende ruzie moet nu maar eens 
afgelopen zijn!’). Voor de discussie begint moet duidelijk zijn wat het probleem precies is. Zodra dat helder 
is, begint de zoektocht naar de juiste oplossing. Op iedere suggestie volgt een afweging van de voor- en 
nadelen. Het oplossen van problemen kost soms veel tijd: de aangesneden onderwerpen zijn vaak 
bewerkelijk of delicaat.  
3) Het nemen van besluiten:  
Tijdens vergaderingen neemt u in samenwerking met anderen beslissingen. Vaak gaat het daarbij om de 
oplossing voor een probleem of de keuze voor een bepaald beleid. Het kiezen gebeurt over het algemeen 
via een stemming.  
 
Wie vergaderen?  
 
Vergaderen hoort bij besturen. Dat wil niet zeggen dat het dan ook louter een taak voor het bestuur is. 
Ook vrijwilligers en leden hebben het recht om hun stem te laten horen. Daarnaast moet de 
speeltuinvereniging regelmatig om de tafel met de gemeente of andere verenigingen.  
 
• Bestuursvergaderingen:  
De voorzitter, penningmeester, secretaris en andere bestuursleden hebben de dagelijkse leiding van de 
vereniging. Om goed te kunnen vergaderen moeten zij de sfeer en verhoudingen binnen de organisatie op 
hun duimpje kennen. Zij nemen immers besluiten die voor de hele vereniging geldig zijn en hebben de 
eindverantwoordelijkheid. Ook onderhouden zij het contact met bijvoorbeeld de gemeente en andere 
speeltuinverenigingen.  
• Commissievergaderingen:  
Soms is de vereniging zo groot en zijn de werkzaamheden zo bewerkelijk, dat het bestuur de organisatie 
niet alleen af kan. Ze verdelen de specifieke taken over enkele commissies. Daarin zitten vrijwilligers die 
zich specialiseren in één onderdeel van het speeltuinwerk. Ze krijgen zo de kans om te doen wat ze goed 
kunnen en graag willen.  
  



 

 
 
Op die manier ontstaat er bijvoorbeeld een oud papier commissie, een bar- en buffetteam of de redactie 
van het verenigingsblad. Iedere commissie vergadert afzonderlijk.  
Vanuit het bestuur woont een contactpersoon deze besprekingen bij. Hij koppelt de inhoud van de 
vergadering terug tijdens de bestuursvergadering. Zo blijft iedereen op de hoogte van elkaars 
werkzaamheden.  
 
• Algemene ledenvergaderingen:  
Verenigingen zijn verplicht om één keer in het jaar een algemene ledenvergadering te houden bij 
stichtingen spreek je over Algemene bestuursvergaderingen).Deze is bedoeld voor alle leden en overstijgt 
dus het kader en de commissies. Het belang en de inhoud hiervan hangen af van de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de vereniging.  
 
Voorbereiding van een vergadering:  
Bij een goede vergadering leeft het onderwerp al onder de deelnemers voor ze de vergaderruimte 
betreden. Ze ontvingen er vooraf informatie over of gingen daar naar op zoek. Een goede voorbereiding 
verhoogt de kans op een soepele besluitvorming. Als iedereen de stukken vooraf leest, vermijd je uitleg en 
terzijdes tijdens het overleg. Soms hebben de deelnemers maar weinig tijd om zich voor te bereiden. Veel 
vrijwilligers hebben immers een baan. Toch is het raadzaam om alle stukken in ieder geval globaal door te 
nemen. Eerst vluchtig, voor een eerste indruk, daarna gerichter. Inhoudsopgave, tussentitels en 
bronvermeldingen dienen als signalen van de inhoud. Deelnemers kunnen tijdens deze voorbereidingen 
alvast vragen noteren.  
De voorzitter bereidt zich vooral voor op het verloop van de onderhandelingen en zoekt alvast naar 
eventuele knelpunten.  
 
Agenda  
Onderwerpen tijdens de vergadering zijn afkomstig van zowel de voorzitter als de deelnemers. Ook zijn er 
enkele vaste punten. Alle onderdelen staan op een agenda, waaraan alle deelnemers zich houden. De vaste 
punten hierop zijn:  
• opening/welkomstwoord  
De voorzitter heet gasten en nieuwkomers even apart welkom en stelt vast wie er wel en niet aanwezig 
zijn.  
• Bespreking agenda/ tijdplanning  
Misschien zijn er nog wijzigingen? Dat kunnen hele kleine dingen zijn (‘mag de pauze wat eerder?’), maar 
ook problemen die een snelle oplossing nodig hebben, waardoor sommige oorspronkelijke agendapunten 
voorlopig vervallen.  
• Notulen vorige vergadering  
Misschien zijn er nog wijzigingen? Zo niet, dan worden ze goedgekeurd.  
  



 

 
• Ingekomen stukken/ mededelingen  
De voorzitter stelt zich van te voren op de hoogte welke ingekomen stukken en mededelingen er zijn en 
besluit zo of ze voor bespreking in aanmerking komen.  
• Rondvraag  
Hierbij krijgt iedereen de kans om een kort, informatieve opmerking te maken. Vaak levert zo’n rondje 
onderwerpen op voor de volgende vergadering.  
• Vaststellen volgende vergadering  
Dit onderdeel vervalt in de praktijk nogal eens door tijdgebrek.  
• Sluiting/ dankwoord (door voorzitter)  
 
Vier vergadertips:  
1) Aanspreektoon:  
Spreek nooit alleen de voorzitter aan. Doet u dat wel, dan kweekt u afstand en vestigt u teveel hoop op 
één persoon. Als u de hele groep aanspreekt kunt u betrokkenheid opwekken en polsen of er bijval voor 
uw voorstel ontstaat.  
2) Brainstormen:  
Een losse sfeer komt de zoektocht naar oplossingen soms ten goede. Tijdens het zogenaamde 
‘brainstormen’ gelden zo weinig mogelijk beperkingen. Alle ideeën die opborrelen gaan over tafel. Vaak 
komt ook alles in de notulen. Niemand levert direct commentaar, iedereen doet mee. Zo krijgt elk idee een 
kans en blijft er ruimte over voor onverwachte suggesties.  
3) Non verbale communicatie:  
Luisteren gaat niet alleen met de oren, maar voor een deel ook met de ogen. Je kunt immers aan iemands 
gezicht zien hoe die persoon zich voelt. Onderdrukt een spreker zijn woede? Bluft iemand? Door te kijken 
en te observeren zijn gesprekspartners in te schatten. Iemands houding, intonatie of gezichtsuitdrukking 
verbergt veel informatie waar u tijdens onderhandelingen uw voordeel mee kunt doen.  
4) Tactisch reces:  
Tijdens een heftige discussie doet een korte pauze soms wonderen. Door de vergadering stil te leggen 
krijgen de deelnemers even de kans om informeel met elkaar over de kwestie te praten of er een beetje 
over na te denken. Af en toe worden zaken zelfs uitgepraat, in andere gevallen kunt u de discussie vanuit 
een rustige situatie voortzetten.   



 

De voorzitter  
Voorzitter zijn is moeilijk. De deelnemers vinden die al gauw te overheersend of juist te slap. Goede 
voorzitters bewandelen een tussenweg. Ze hebben de touwtjes in handen, maar laten ze op de juiste 
momenten eventjes vieren. Een voorzitter:  
• opent de vergadering  
• is tijdens vergaderingen gespreksleider  
• bewaakt het inhoudelijke peil van een vergadering  
• kapt tactisch af op momenten waar de discussie dreigt te verzanden  
• luistert goed en naar iedereen  
• geeft iedere deelnemer de ruimte om zijn/haar bijdrage te leveren  
• houdt orde tijdens de besprekingen en vermijdt escalaties van, bijvoorbeeld, verhitte discussies  
• besluit om tot stemming over te gaan bij bepaalde voorstellen  
• houdt namens de hele groep rekening met de notulist door, bijvoorbeeld, korte pauzes in te lassen  
• vraagt toelichting bij onduidelijkheden  
• vat af en toe informatie samen om de discussie helder te houden  
• sluit de vergadering.  
 
De notulist  
Kan iedereen notuleren? In feite wel, al blijft het een veelomvattende taak. Een notulist:  
• luistert en schrijft op hetzelfde moment  
• heeft inzicht in de besproken onderwerpen  
• begrijpt wat andere deelnemers bedoelen  
• stelt vragen als iets niet duidelijk is  
• werkt zijn aantekeningen uit tot een representatieve samenvatting  
• noteert in deze samenvatting alleen hoofdzaken  
• zorgt ervoor dat de notulen zo snel mogelijk na de vergadering voor alle deelnemers beschikbaar zijn.  
 
 
 
  


