Agendapunt 6. Waar gaat het bestuur met het adviesrapport mee aan de slag. Plan
van Aanpak toekomst bestendig Bestuur NUV

Adviesrapport:
Evenwichtige samenstelling van bestuursleden op basis van op te stellen
competenties.
 Voorzitter, secretaris, penningmeester en leden
 Adviescommissie
 Commissies: Evenementen, Merchandise, Media en 0-lijns
 Rol- en taakverdeling
 Voornamelijk dienstplichtigen en/of TS.

Evenwichtige samenstelling.





Momenteel, krappe bezetting!
Bestuursleden blijven werven; na “inwerkperiode” bestuurstaak toebedelen.
Bestuursfuncties worden vervuld vanuit zittende (bestuur)leden. Er wordt geen
“voorzitter/ secretaris/penningmeester” gekozen door de leden.
Er moet een set competenties worden opgesteld.

Adviescommissie.








Er is behoefte aan een “adviescommissie”, dit is niet hetzelfde als de
adviescommissie verantwoordelijk voor het adviesrapport.
Leden van de “oude” adviescommissie kunnen hier wel een betekenis in
vervullen aangevuld met nieuwe kandidaten.
De adviescommissie houdt zich bezig met lange termijn planning, ontwikkelt
een visie en borduurt voort op het Beleidsplan van de NUV en houdt dit
actueel.
De adviescommissie adviseert het Bestuur van de NUV gevraagd en
ongevraagd. Dit mag er niet toe leiden dat hun ideeën zonder meer over de
schutting van het bestuur worden geworpen, zonder zich te beraden over de
consequenties en impact van hun ideeën.
Het bestuur gaat naarstig op zoek naar adspirant leden voor de
adviescommissie.

Commissies.






Er kunnen commissies worden ingesteld, ieder met een eigen gebied van
verantwoordelijkheid, zoals Merchandising, Evenementen, Communicatie, 0lijns en concreet War Child, ze worden benoemd door het bestuur.
Commissies ontwikkelen een eigen wijze van optreden (modus operandi) en
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgedragen taken. Ze
opereren onder verantwoordelijkheid van het Bestuur NUV en leggen hier
meerdere malen per jaar verantwoording over af aan het bestuur en indien
gewenst aan de ALV.
Van sommige commissies is het noodzakelijk dat de vz van de commissie
tevens lid is van het Bestuur van de NUV.

Rol en taakverdeling.






Er moet een set functiebeschrijvingen komen van de volgende bestuursleden:
o Voorzitter
o Vice voorzitter
o Secretaris
o Penningmeester
De functiebeschrijvingen mogen niet op “de man” worden geschreven, maar
het is duidelijk dat gezien de beschikbare capaciteiten van de beschikbare
bestuursleden taken soms tijdelijk worden herbelegd, dit wordt dan
opgenomen als (tijdelijk) amendement.
De functiebeschrijvingen moeten gereed.

Bovenstaande is de ambitie van het huidige bestuur, in belangrijke mate ingebracht
door de “Adviescommissie”. Het is duidelijk dat dit slechts dan kan worden bereikt
indien voldoende vrijwilligers zich aanmelden voor ondersteuning. Bovendien staat of
valt de bezetting van functies met aanbod van geschikte en enthousiaste vrijwilligers.
Bedoeling is dat de functiebeschrijvingen en de set competenties in juli 2019 gereed
zijn. Er wordt door het bestuur gevraagd naar assistentie voor het opstellen hiervan.

