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1 Inleiding 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (VDH) heeft in april 2012 

een adviescommissie ingesteld om te adviseren over bestuurlijke vernieuwing. De 

aanleiding voor het bestuur was drieërlei: het vertrek van de voorzitter, de 

oplopende werkdruk voor de overige bestuursleden en het streven naar meer 

draagvlak. 

 

Het bestuur is van mening dat het zoeken naar en het benoemen van een nieuwe 

voorzitter in een zorgvuldig proces tot stand dient te komen. Daarnaast vindt het 

bestuur dat de werkdruk samenhangt met de vele onderwerpen die de aandacht 

vragen. Daarbij komt dat de in juni 2012 aan de gemeenteraad gepresenteerde 

Dorpsvisie tot uitbreiding van de werkzaamheden zal leiden. Tot slot vindt het 

bestuur een verbreding van het draagvlak gewenst. Hierdoor kan de VDH een meer 

overkoepelende rol spelen in Hoogland.  

 

De opdracht aan de adviescommissie luidt: 

- opstellen profiel en takenpakket voorzitter; 

- opstellen profiel en takenpakket overige bestuursleden; 

- opnieuw inrichten en versterken bestuurstructuur; 

- verlagen werkdruk van het bestuur; 

- ideeën over campagnes om nieuwe leden te werven en meer draagvlak te 

krijgen. 

 

‘Met het advies van de commissie dient de huidige inrichting van het bestuur te 

worden aangepast, versterkt en verbeterd opdat het toekomstige bestuur efficiënt 

en slagvaardig kan functioneren’, aldus het VDH-bestuur. 

 

2 Werkwijze 

Na de installatie heeft de adviescommissie onder leiding van voorzitter Yvonne van 

Norden en secretaris Bert Veenstra sinds april 2012 vier keer vergaderd. De 

adviescommissie bestaat verder uit Lutske Bonsma, Jacques Happe, Johan van 

Middelaar, Gerard Noortman, Koos Voogt en Hans van Westerlaak. De 

adviescommissie heeft getracht op korte termijn de problematiek van het bestuur in 

beeld te brengen en oplossingen te bieden. 

 

3 Bestuurlijke organisatie 

Ten einde efficiënter te functioneren, ziet de adviescommissie de bestuurlijke 

organisatie van het VDH-bestuur als volgt: er komt een Algemeen Bestuur (AB), 

waarin de algemeen voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de 

in te stellen permanente commissies zitting hebben. Binnen het AB wordt een 
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Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, dat bestaat uit voorzitter, secretaris en 

penningmeester. De secretaris treedt ook op als plaatsvervangend voorzitter. Dit is 

mogelijk binnen de huidige statuten (art. 11, lid 2). 

 

De bestuursleden, die geen deel uitmaken van het DB, hebben een coördinerende 

rol bij nieuw in te stellen commissies, van welke zij voorzitter zijn. Hierop wordt 

onder punt 5 ‘Commissie structuur’ nader ingegaan. De voorzitters van de 

commissies nemen tenminste vier keer per jaar deel aan de vergaderingen van het 

DB. Het DB vergadert tenminste tien keer per jaar. De adviescommissie adviseert om 

op dit punt de statuten aan te passen. 

 

4 Profiel bestuursleden 

Aan het profiel van de voorzitter is ruime aandacht besteed. De adviescommissie 

vindt dat de voorzitter (m/v) van de VDH over bestuurlijke ervaring dient te 

beschikken met politieke sensitiviteit, proactief is en op beleidsmatig niveau 

opereert. Iemand die zich mondeling en schriftelijk, zowel binnen als buiten de 

vereniging professioneel presenteert en manifesteert. Hij of zij moet bij uitstek een 

verbindende persoonlijkheid zijn, die vanuit een dienend en gedeeld leiderschap 

kan sturen.  

 

Ook voor de overige bestuursleden (AB en DB) geldt dat bestuurlijke ervaring een 

vereiste is. Zij dienen discussies met leden te kunnen aangaan en begrip voor 

uiteenlopende meningen te hebben. De adviescommissie heeft een profiel van de 

drie leden van het DB opgesteld. 

  

In bijlage 1 is de structuur van de VDH verduidelijkt met taakstellingen, profielen en 

een organogram. 

 

5 Commissie structuur 

De adviescommissie erkent dat het voor een bestuur van vrijwilligers bijna 

ondoenlijk is op alle verschillende maatschappelijke onderdelen een 

bestuursstandpunt te ontwikkelen. Daarvoor zijn de onderwerpen vaak te 

ingewikkeld en komt een klein bestuur al gauw handen te kort.  

 

Om de werkdruk van het bestuur te verlagen, stelt de adviescommissie het instellen 

van commissies voor. In het advies wordt gesproken over vijf permanente 

commissies, maar het AB kan naar behoefte ook tijdelijke commissies toevoegen en 

opheffen. Een bestuurslid, niet zijnde een lid van het DB, neemt hiervan de 

coördinatie op zich en treedt op als voorzitter. Hij of zij heeft een verbindende rol 

tussen AB en de commissie.  
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Vanuit het bestuur en via de voorzitter van een commissie is, komt een verzoek bij 

de commissie om een kwestie te onderzoeken, analyseren en adviseren met een 

rapportage naar het bestuur. Over en weer is daarmee de informatie van en naar het 

bestuur gewaarborgd. De commissies vergaderen zo vaak als noodzakelijk wordt 

geacht. 

 

De adviescommissie adviseert in elk geval de volgende permanente commissies in 

te stellen: 

- commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen 

- commissie Sociale- en Economische zaken en Veiligheid 

- commissie Wegen en Verkeer 

- commissie Welzijn, Cultuur en Sport 

- commissie Communicatie, PR en Ledenwerving. 

 

In bijlage 2 is deze bestuurlijke structuur inzichtelijk gemaakt. 
 

6 Vergroten draagvlak 

Voor de adviescommissie is de relatie met andere verenigingen een belangrijk 

onderwerp. De VDH is in 1984 opgericht met als doel het dorpse karakter van 

Hoogland in stand te houden en zo nodig te versterken. De adviescommissie ziet 

een bredere taak voor de VDH weggelegd en is van mening dat de VDH een 

verbindende factor tussen belangengroepen en verenigingen zou moeten zijn. 

Daarbij is periodiek overleg met de besturen van andere Hooglandse verenigingen 

onontbeerlijk. Vanuit die invalshoek adviseert de adviescommissie om jaarlijks een 

overleg van Hooglandse verenigingen te organiseren. Daar kan het tot een levendige 

uitwisseling van contacten, maar ook van ideeën en wensen komen, om deze 

vervolgens in een jaarlijks activiteitenplan op te nemen. De adviescommissie 

realiseert zich dat de organisatie hiervan een aanzienlijke inspanning vereist, maar 

is van mening dat dit het draagvlak van de VDH zal vergroten en dat door een 

grotere bekendheid het ledental zal toenemen. 

 

7 Verdere procedure 

De adviescommissie beseft dat de voorliggende rapportage niet bindend is, maar 

adviserend, en laat de verdere besluitvorming over aan het huidige bestuur. De 

adviescommissie gaat ervan uit dat het bestuur na besluitvorming uitvoering zal 

geven aan het advies en komend najaar voorstellen aan de leden zal doen, die 

leiden tot een vernieuwende en slagvaardiger vereniging. Hierdoor kan de 

vereniging rekenen op meer belangstelling, deelname en draagvlak binnen 

Hoogland. Het strekt tot aanbeveling om de benoeming van een nieuwe voorzitter, 

die tijdens de Algemene Leden Vergadering door het bestuur wordt voorgedragen, 
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dit najaar al voor te bereiden. Het bestuur werft en benoemt (eventuele) nieuwe 

bestuursleden. Voor de werving van commissieleden is primair het bestuurslid (in 

casu de voorzitter) van de nieuw in te stellen commissie verantwoordelijk. 

 

8 Overige aanbevelingen 

Voor de voorgestelde wijziging van de bestuursstructuur is een aanpassing van de 

statuten noodzakelijk. De statuten zijn niet meer actueel en de adviescommissie 

adviseert daarom deze in zijn geheel opnieuw te (laten) beoordelen en waar nodig 

aan te passen aan de huidige tijd en de nieuwe bestuursstructuur. Daarnaast is het 

aan te raden om de statuten te beperken tot de hoofdzaken en de bijzaken in een 

huishoudelijk reglement op te nemen. In het bijzonder beveelt de adviescommissie 

aan om naast de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de gewijzigde structuur 

ook de doelstelling(en) opnieuw te formuleren. 
 

9 Slotopmerkingen 

Vanuit de gestelde opdracht is de adviescommissie enthousiast en 

onbevooroordeeld te werk gegaan. De vergaderingen hebben in een buitengewone 

mate van openheid plaatsgehad. Doordat de plaatsvervangend voorzitter van de 

VDH de vergaderingen leidde, kon direct over actuele verenigingszaken worden 

gediscussieerd of een nadere toelichting worden verkregen. Met een positief 

kritische en opbouwende instelling is in een paar maanden dit rapport aan het 

bestuur opgeleverd. 

 

Hoogland, 26 juli 2012 

 

Lutske Bonsma 

Jacques Happe 

Johan van Middelaar 

Yvonne van Norden 

Gerard Noortman 

Bert Veenstra 

Koos Voogt 

Hans van Westerlaak 

 

Bijlagen: 

1. Taken en profielen 

2. Organogram 

3. Bestuurlijke structuur met commissies 
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Bijlage 1: Taken en profielen 

 
Bestuurstructuur VDH     

 

Bestuur  

hoofdtaken    samenstelling DB + AB 

1. besturen van de vereniging  1. voorzitter (DB + AB) 

2. beleid voorbereiden   2. secretaris/plaatsvervangend voorzitter (DB + AB) 

3. beleid uitvoeren   3. penningmeester (DB + AB) 

4. VDH vertegenwoordigen  4. bestuursleden coördinatoren commissies (AB) 

5. verantwoording beleid 

 

Voorzitter 

hoofdtaken    profiel/competenties 

1. leiding geven aan bestuur  1. politieke sensitiviteit 

2. woordvoering extern   2. bestuurlijke ervaring 

3. formulering besluiten   3. communicatieve vaardigheden 

4. overleg extern    4. dienend leiderschap 

     5. verbindend/motiverend 

     6. draagvlak creërend 

 

Secretaris  

hoofdtaken    profiel/competenties 

1. voorbereiding vergaderingen  1. politieke sensitiviteit 

2. uitvoering besluiten (toezien)  2. bestuurlijke ervaring 

3. vervanging voorzitter   3. communicatieve vaardigheden 

4. schriftelijke communicatie  4. dienend leiderschap 

5. verzorgen notulen/actiepunten  5. verbindend/motiverend 

6. archivering    6. draagvlak creërend 

 

Penningmeester       

hoofdtaken    profiel/competenties 

1. administratie financiën   1. politieke sensitiviteit 

2. contributie-inning   2. financiële ervaring 

3. archivering financiën   3. bestuurlijke ervaring 

4. kascommissie    4. communicatieve vaardigheden 

5. ledenadministratie   5. verbindend/motiverend 

     6. draagvlak creëren 
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Overige bestuursleden: voorzitters commissies  
Commissie Communicatie, PR en Ledenwerving    

hoofdtaken      competenties 

1. PR aangelegenheden     1. kennis van zaken 

2. ledenwerving      2. proactief  

3. ledeninformatie (o.a. nieuwsbrief)   3. communicatieve vaardigheden 

4. externe communicatie (o.a. persberichten)   4. bestuurlijke ervaring 

       5. verbindend/motiverend 

       6. woonachtig in Hoogland 

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen 

hoofdtaken      competenties 

1. bestemmingsplan(wijzigingen)    1. kennis van zaken   

2. behoud dorpse en landelijke karakter    2. proactief    

3. overleg derden/stakeholders    3. communicatieve vaardigheden  

4. rapporteren      4. bestuurlijke ervaring 

       5. verbindend/motiverend 

       6. woonachtig in Hoogland 

 

Commissie Wegen en Verkeer  

hoofdtaken      competenties 

1. op de hoogte van verkeersbeleid   1. kennis van zaken   

2. inventarisatie vragen/wensen van leden   2. proactief   

3. overleg derden/stakeholders    3. communicatieve vaardigheden  

4. rapporteren      4. bestuurlijke ervaring  

       5. verbindend/motiverend 

       6. woonachtig in Hoogland 

 

Commissie Welzijn, Cultuur en Sport 

hoofdtaken      competenties 

1. ondersteunen dorpse- en culturele activiteiten  1. kennis van zaken   

2. contact met sport- en cultuurverenigingen   2. proactief    

3. overleg derden/stakeholders    3. communicatieve vaardigheden  

4. rapporteren      4. bestuurlijke ervaring 

       5. verbindend/motiverend 

       6. woonachtig in Hoogland 

 

Commissie Sociale- en Economische zaken en Veiligheid 

hoofdtaken      competenties 

1. op de hoogte sociaaleconomische agenda/veiligheid 1. kennis van zaken   

2. contact met gemeente Amersfoort/provincie  2. proactief   

3. overleg derden/stakeholders    3. communicatieve vaardigheden  

4. rapporteren      4. bestuurlijke ervaring  

       5. verbindend/motiverend 

       6. woonachtig in Hoogland 
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Bijlage 2: Organogram 

 
 
 

    

Organogram 
VDH    

          

     ALV     

           

     Bestuur     

            

                    

Commissie  Commissie   Commissie  Commissie  Commissie 

Communicatie 
PR en 

Ledenwerving 
 

Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

en Wonen 
  

Wegen en 
Verkeer 

 
Welzijn, 

Cultuur en 
Sport 

 

Sociale- en 
Economische 

zaken en 
Veiligheid 
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Bijlage 3: Bestuurlijke structuur met commissies 

 

 

Noot:  Het Dagelijks Bestuur en de bestuursleden/voorzitters van de commissies vormen 

samen het Algemeen Bestuur van de VDH. 

 

 

Communicatie, 

PR en 

Ledenwerving 

Ledenwerving 

 

Wegen en  

Verkeer 

Sociale-  en 

Economische zaken 

en Veiligheid 

Welzijn, Cultuur 

en Sport 

Dagelijks Bestuur  

- voorzitter 

- secretaris (plv vz) 

- penningmeester 

Ruimtelijke 

Ontwikkeling 

en Wonen 


