Bestuursvoorstel:
Aanpassing
Organisatiestructuur

Vereniging De Oude Dorpskern
Voorstel aanpassing organisatiestructuur ivm instelling Commissie Leefbaarheid
ter behandeling in ALV, maart 2022
Aanleiding
Conform de statuten heeft onze vereniging een voorzitter, penningmeester en een secretaris; zij vormen in de praktijk het
dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur is in de loop van de tijd uitgebreid met drie leden met bijzondere taken: twee houden
zich bezig met Erfgoed en Ruimtelijke Ordening en een derde met Pers en Publiciteit c.q. Informatievoorziening aan de leden
via Kernpunten, de Nieuwsbrief en de Website.
De wens om voor activiteiten op het gebied van Leefbaarheid een aparte commissie op te richten is in de digitaal gehouden
ALV van 2021 aan de leden voorgelegd, waarna 75 leden positief en 3 leden negatief hebben gereageerd en tot instelling van
die commissie is besloten. Een en ander is aanleiding geweest om de uitgangspunten rond het instellen van commissies en de
bestaande organisatievorm van de vereniging onder de loep te nemen. In een aparte notitie zijn die uitgangspunten nog eens
vastgelegd (zie Preambule Over commissies binnen de vereniging De Oude Dorpskern). Commissies voeren in hoge mate
een eigen beleid, passend binnen de algemene doelstellingen van de vereniging, en dragen zelf zorg voor een optimale
verbinding met het bestuur.
De instelling van een nieuwe commissie riep de vraag op hoe we, met die grote zelfstandigheid in het achterhoofd, die
optimale verbinding bereiken en behouden tussen commissievoorzitters en bestuur. Daarbij in het oog houdend dat het
bestuur uiteindelijk de eindverantwoording draagt voor het gevoerde beleid van de vereniging.

Voorstel
Ons voorstel is nu om met het instellen van de commissie Leefbaarheid het bestuur uit te breiden met een zevende lid; ieder
bestuurslid zal een eigen aandachtsgebied hebben, waardoor dat bestuurslid gaat fungeren als de primaire verbindende
schakel met de betreffende commissievoorzitter.
• Vanwege de specialistische aandacht die Erfgoedzaken vraagt, zoals het bewaken van de historische waarde van
Beschermd Dorpsgezicht en monumenten, wordt die geadresseerd in een aparte commissie Erfgoed. Onderwerpen die
op het gebied van ruimtelijke ordening spelen én van invloed zijn op cultuurhistorische waarden worden (ook) door de
commissie Erfgoed behartigd.
• Vanwege de omvang van de culturele activiteiten in De Oude Dorpskern splitsen we het aandachtsgebied Cultuur in
tweeën en verdelen de commissies onder twee leden van het bestuur.
• In de commissie Leefbaarheid wordt zowel ruimtelijke ordening ondergebracht als andere zaken die direct effect hebben
op de leefbaarheid in de wijk. Dat vraagt uiteraard om verdere invulling met de leden van deze commissie en in veel
gevallen overleg met de commissie Erfgoed.
Vanzelfsprekend zullen commissies onderling nauw met elkaar samenwerken waar gebieden elkaar raken en de belangen van
de leden in de vereniging dat vragen. Uitgangspunt blijft uiteraard dat het besturen van de vereniging een zaak is van alle
leden, maar in het bijzonder van de leden die gekozen zijn om een specifieke functie te bekleden in de bestuurlijke structuur.
Een organisatieschema helpt vaak om de duidelijk te maken wie binnen een organisatie wat doet en hoe de verschillende
activiteiten samenhangen, vandaar het schema op de volgend pagina.
De leden wordt gevraagd in te stemmen met bovenstaand voorstel.
Namens het bestuur, Frans Bruinzeel, maart 2022

Preambule

Preambule

Over commissies binnen de vereniging De Oude Dorpskern

De vereniging zet zich, in het belang van haar leden, in voor drie gebieden: Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid. Om bepaalde
activiteiten van de vereniging uit te voeren kan het bestuur, eventueel op initiatief van leden, commissies instellen. In statuten
en huishoudelijk reglement zijn daarover bepalingen opgenomen. Bij het werk van commissies dienen de volgende
uitgangspunten in het oog gehouden te worden:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De vereniging heeft als statutair doel: de bevordering en het behoud van de leefbaarheid op zowel historische,
culturele/sociale als op economische grondslag in en rondom de oude dorpskern van Noordwijk-Binnen in de gemeente
Noordwijk.
De vereniging handelt in het belang van haar leden c.q. de bewoners in genoemd gebied.
Zij tracht het doel te bereiken door actieve samenwerking met bewoners en ondernemers in genoemd gebied en in nauw
overleg met de lokale overheid.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alleen bestuurders gezamenlijk, alsmede alleen de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
In het huishoudelijk reglement is bepaald dat leden niet gerechtigd zijn uit naam van de vereniging activiteiten te
ondernemen zonder toestemming van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Leden kunnen het initiatief nemen om tot een commissie te komen. Alleen het bestuur kan commissies instellen en
opheffen.
Iedere commissie kiest uit haar midden een voorzitter. Minimaal één keer per jaar vindt er een bestuursvergadering
plaats met de commissievoorzitters.
Het bestuur kan de leden voorstellen een of meer commissievoorzitters op te nemen in het bestuur van de vereniging.
Opname in het bestuur geldt als een benoeming waarvoor instemming van de leden is vereist.
Eenmaal door het bestuur ingestelde commissies krijgen de beschikking over nader te bepalen middelen om de
activiteiten uit te voeren.
Commissies dienen oog te hebben voor eventuele raakvlakken met activiteiten/gebieden van andere commissies en in
die gevallen in goed overleg te handelen
Het bestuur kan activiteiten die haar inziens het belang van de vereniging schaden voor onbepaalde tijd schorsen.

Vastgesteld door het bestuur te Noordwijk, 22 december 2020

