
 
Bestuursleden	  
	  
Naast	  de	  in	  de	  statuten	  omschreven	  
taakomschrijvingen	  is	  het	  bestuur	  ook	  
verantwoordelijk	  voor:	  
	  

− De	  zorg	  voor	  voldoende	  juiste	  
materialen,	  eventueel	  gedelegeerd	  aan	  
een	  materiaalcommissie	  

− De	  zorg	  voor	  voldoende	  kleding,	  
eventueel	  gedelegeerd	  aan	  /	  in	  samenwerking	  met	  de	  kledingcommissie	  

− De	  organisatie	  van	  wedstrijddagen	  in	  samenwerking	  met	  het	  wedstrijdsecretariaat	  
− Voldoende	  en	  tijdige	  communicatie	  naar	  de	  leden	  en	  daarbuiten	  in	  samenwerking	  

met	  de	  redactiecommissie	  
− Het	  technische	  beleid	  van	  de	  vereniging	  in	  samenspraak	  met	  de	  technische	  

commissie	  
− Het	  onderhouden	  van	  contact	  met	  de	  gemeente	  inzake	  de	  beschikking	  van	  de	  

wedstrijd-‐	  en	  trainingsaccommodaties	  
− Het	  onderhouden	  van	  contact	  met	  de	  Nevobo	  inzake	  alle	  voorkomende	  zaken	  m.b.t.	  

de	  competitie	  
− Het	  beschikbaar	  zijn	  van	  voldoende	  gekwalificeerde	  scheidsrechters	  
− Eventuele	  deelname	  in	  projecten,	  zoals	  momenteel	  in	  samenwerking	  met	  Huis	  van	  

de	  Sport	  gewerkt	  wordt	  aan	  de	  School	  Sport	  Vereniging	  Opwierde,	  Appingedam,	  
(contact	  t.b.v.	  uitvoering	  nu	  via	  de	  jeugdcommissie)	  en	  activiteiten	  voor	  ouderen	  in	  
Appingedam,	  voor	  volleybal	  in	  de	  vorm	  van	  Stuitbal	  

− De	  organisatie	  van	  overige	  activiteiten	  gedelegeerd	  aan	  /	  in	  samenwerking	  met	  de	  
activiteitencommissie	  

− Het	  instellen	  van	  structurele	  of	  tijdelijke	  commissies	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  
bestuurstaken	  of	  verenigingsactiviteiten	  

− Het	  werven	  van	  en	  contacten	  onderhouden	  met	  sponsoren	  	  
− Het	  bewaken	  van	  het	  belang	  van	  de	  gehele	  vereniging	  in	  relatie	  tot	  belangen	  van	  

een	  team	  of	  individueel	  lid	  
	  
Het	  bestuur	  bestaat	  uit	  tenminste	  5	  leden,	  die	  voor	  3	  jaar	  worden	  gekozen	  en	  daarna	  
direct	  herkiesbaar	  zijn.	  De	  voorzitter	  wordt	  benoemd	  door	  de	  ALV,	  de	  secretaris	  en	  
penningmeester	  worden	  door	  het	  bestuur	  zelf	  gekozen.	  	  
	  
Tijdsbesteding	  per	  persoon	  is	  afhankelijk	  van	  de	  specifieke	  functie,	  de	  toebedeelde	  taken	  
en	  de	  eigen	  invulling	  die	  je	  er	  aan	  geeft.	  De	  piek	  ligt	  aan	  het	  einde	  en	  begin	  van	  het	  
seizoen.	  Gemiddelde	  tijdsbesteding	  zal	  4-‐6	  uur	  per	  maand	  zijn. 	  


