
 

 

 

 

DIVISIE 7 
 

MANAGEMENT  
 

Voorzitter – Francis van Otterdijk 
 

Departement 21 

Leden 
Departement 20 

Juridische Zaken 
Departement 19 

Dagelijks Bestuur 
 

AFDELING LEDEN- 
AANGELEGENHEDEN 

 
Verantwoordelijke Ledenaangelegenheden– Jos 

van Mierlo 
Deelnemers: Marrêt van den Heuvel, Bernard van 

den Heuvel, Peter Smits, Theo Schriks 
 

- plannen minimaal één keer per jaar een bijeenkomst 
om hun taken uit te voeren en informeren het 
bestuur over de resultaten hiervan  

- bepaalt en stelt vast de hoofd- en subdoelen van de 
vereniging getoetst aan de statuten 

- schrijft de beleidsregels, procedures en methodes om 
de hoofd- en subdoelen te bereiken 

- maakt bestuurswisselingen kenbaar aan de leden en 
geeft de leden de mogelijkheden tot aandragen van 
tegenkandidaten 

- zorgt ervoor dat er ten alle tijden een bestuur is 
- houdt een master file bij van de beleidsregels 
- ontwikkelt het strategische plan om de vereniging 

van zijn bestaande situatie naar zijn ideale situatie te 

brengen 
- ziet erop toe dat de vereniging draait op 

programma’s die zijn gebaseerd op uitgevoerde 
evaluaties 

- ontwikkelt nieuwe producten voor de vereniging  
- is de hoogste ethische autoriteit in de vereniging 

 
ORGANISATIE AFDELING. 

Management Organisator – Marchel Mertens 
- opzetten en organiseren van de vereniging en haar 

divisies  
- in stand en georganiseerd houden van de vereniging  
 

 
AFDELING FINANCIËLE CONTROLE 
Financial Controller – Jos van Bakel 

- heeft eindbeslissing voor alle betalingen en 
superviseert de bankverrichtingen met uitzondering 
van interne afspraken 

- ziet erop toe dat de bankrekeningen in orde zijn en 

kloppen 
- ziet erop toe dat het geld zodanig besteed wordt dat 

het binnen de financiële doelstellingen van de 
vereniging blijft 

- beheert de reserverekeningen 
 

 
HOOFD JURIDISCHE ZAKEN 

Jos van Mierlo 

 
AFDELING ONDERZOEK 

Onderzoek functionaris – Jos van Mierlo 
- verzamelt gegevens over situaties die ongunstig 

zouden kunnen zijn voor de vereniging, zoals 
gevaarlijke situaties, enz. 

- analyseert deze situaties om tijdig de juiste 
maatregelen te nemen 

 
 

AFDELING JURIDISCHE ZAKEN 
Juridisch functionaris – Jos van Mierlo 

- zorgt ervoor dat de wettelijke documenten van de 

vereniging in orde zijn (registraties, licenties en het 
gebruik ervan,  (milieu)vergunningen etc.)  

- ziet erop toe dat vereniging wettelijk helemaal in 

orde is en blijft 
- doet de afstemming en besprekingen met 

advocaten 
- zorgt ervoor dat waardevolle documenten van de 

vereniging veilig bewaard worden 
 

 
DAGELIJKS BESTUUR 

Voorzitter – Francis van Otterdijk 

Bestuur – Marchel Mertens, Jos van Bakel, Johan 
Habraken, Nan Schriks 

 
- geeft leiding aan de divisies 1 t/m 7 en zorgt 

ervoor dat deze hun waardevolle eindproducten in 
voldoende hoeveelheden en van voldoende 

kwaliteit produceren om levensvatbaar te zijn 
- ziet erop toe dat de functies binnen de vereniging 

uitgevoerd worden volgens de beleidsregels 
- houdt rekening met de statutair vastgestelde 

bestuurstermijnen en bijbehorende wisselingen en 
draagt eventuele kandidaten voor aan de afdeling 
aandeelhoudersaangelegenheden 

- ziet erop toe dat de vereniging kostenneutraal, 
levensvatbaar, producerend en (kwalitatief) 
expanderend blijft in al haar divisies en afdelingen 

- laat waar nodig marktconforme prijsaanpassingen 
doorvoeren aan de hand van het advies van de 
divisie verkoop (afd. marketing (onderzoek) en 
afd. verkoop (advies)) 

- ziet erop toe dat de juiste verzekeringen 
afgesloten worden en houdt periodiek controle 
daarop 

- houdt regelmatig besprekingen met vrijwilligers 
om een beeld te krijgen over de algemene gang 
van zaken 

- komt 2-maandelijks samen met de divisiehoofden 
om de planning van de activiteiten te coördineren 
en de uitvoering ervan te organiseren 

- heeft de financiële eindverantwoordelijkheid  
- stelt de agendapunten op, voortvloeiend uit de 

divisies, die deel uit moeten maken van de 
agenda voor de ledenvergadering 

 
AFDELING  NOTULEN 

BESTUURSVERGADERINGEN 
Notulist – Nan Schriks 

- zorgt voor juiste verslaglegging van de 
bestuursvergaderingen i.c.m. agenda en 

eventuele actielijst  en verspreid deze na 

goedkeuring onder de leden 
 

WEP’s: 

1. Een bloeiende en levensvatbare vereniging met 
voldoende reserves. 
 

WEP’s: 

1. Opgeloste situaties die resulteren in volledige 
acceptatie van de vereniging en haar diensten. 

2. Een vereniging die voldoet aan alle wettelijke 
en fiscale vereisten. 

WEP: 

Een budget neutrale en (kwalitatief) expanderende 
vereniging. 

 

WEP: EEN GOED OPGEZETTE, BUDGETNEUTRALE EN (KWALITATIEF) EXPANDERENDE VERENIGING  


