Functiebeschrijvingen bestuur.
Voorzitter
1. De voorzitter is hoofd en eindverantwoordelijke van de bond.
2. Hij zit de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering voor
3. Hij ziet toe op het functioneren van de bestuursleden.
Secretaris
1. De secretaris is vicevoorzitter en zit de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen voor
bij afwezigheid van de voorzitter.
2. Hij notuleert bij bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen en deze notulen
communiceert hij door naar de aanwezigen, of wijst hiertoe iemand aan.
3. Communicatie van het bestuur richting de clubs geschiedt via de secretaris.
4. Communicatie van het bestuur met derden geschiedt via de secretaris, of wijst hiervoor iemand
aan.
Penningmeester
1. De penningmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken binnen de vereniging.
2. Hij int de jaarlijkse contributie bij de bondsleden en verzorgt voor hen de sportverzekering.
3. Hij houdt hiertoe de ledenadministratie bij enhoudt deze up to date.
Algemeen bestuurslid: commissaris intern
1. Het algemeen bestuurslid intern is verantwoordelijk voor het functioneren van alle commissies,
met uitzondering van de communicatiecommissie en de kascommissie.
2. Hij is aanwezig bij de vergaderingen van deze commissies en brengt rapport uit bij
bestuursvergaderingen.
3. Wensen van het bestuur naar de commissies worden via het algemeen bestuurslid intern
gecommuniceerd.
Algemeen bestuurslid: commissaris extern
1. Het algemeen bestuurslid extern is verantwoordelijk voor het functioneren van de
communicatiecommissie.
2. Hij brengt rapport uit van de vorderingen van de commissie bij de bestuursvergaderingen.
3. Wensen van het bestuur naar de communicatiecommissie worden via het algemeen bestuurslid
extern gecommuniceerd.
4. Daarnaast functioneert het algemeen bestuurslid extern ook als regulier lid van de
communicatiecommissie, met een rol die bepaald wordt in overeenstemming met de voorzitter
van de commissie.
5. Communicatie vanuit de commissie naar alle leden worden via het algemeen bestuurslid extern
verstuurd, dit in verband met privacy van de leden en de toegang tot het ledenbestand.

