
 1 

Agendapunt ALV oktober 2020 
 
Betreft:  mededeling portefeuilleverdeling 
 
Van:  CG 
 
 
 
De coördinatiegroep heeft besloten om portefeuilles vast te stellen en op deze manier 
aandachtsgebieden tussen de CG-leden te verdelen. Dit heeft een aantal voordelen: 
 

- we kunnen op deze manier beter het werk binnen de CG verdelen en dat is nodig gezien de 
grote hoeveelheid onderwerpen 

- het is duidelijk is welk CG-lid aanspreekpunt is voor bijvoorbeeld de directeur en het DT, en 
dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor bepaalde onderwerpen 

- duidelijk wordt wat “witte vlekken” zijn en waarvoor we nieuwe CG-leden moeten werven 
 
In de bijlage is de “portefeuilleverdeling” opgenomen. De CG is druk doende nieuwe CG-leden te 
werven. 
 
Bestuur?! 
Gezien de omvang en het belang van WVT lijkt het logisch op enig moment te gaan werken met een 
echt bestuur. Voordelen zijn onder andere de uitstraling naar buiten en met name de rollen van 
voorzitter, penningmeester en secretaris die dan zichtbaarder worden. 
De CG wil echter eerst “oefenen” met portefeuilles en vooral ook nieuwe leden werven. Daarna 
zullen we mogelijk een voorstel doen aan de ALV om een bestuur te vormen. 
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Bijlage 1 –portefeuilles 
 
rol voorzitter: 

- voorzitten vergaderingen    Michiel van Weelen 
- externe vertegenwoordiging   Erik van Esterik 
- contactpersoon directeur    Michiel van Weelen 
- … 

 
rol secretaris:      Daphne Deurlo 

- voorbereiding vergaderingen 
- notulen 
- beheren ingekomen en uitgaande stukken 
- … 

 
rol penningmeester:     Erik van Esterik 

- Begroting 
- Jaarrekening 
- tussentijdse rapportages 
- contact accountant e.d. 

 
portefeuille vastgoed     vacant 

- onderhoudsplan 
- dagelijks onderhoud 
- … 

 
portefeuille communicatie & PR:    Niels 

- interne communicatie 
- externe communicatie 
- beheer website 
- contact pers 
- … 

 
portefeuille bedrijfsvoering:    vacant 

- ICT, jaarplanning activiteiten 
- Verzekeringen 
- Contracten 
- Personeel 
- … 

 
portefeuille vrijwilligers:     vacant 

- Werving 
- Beleid 
- vergoedingen 
- Klachtenprocedure 
- … 

 
portefeuille activiteiten     Niels en Dores Lignac 

- Boekenbeurs 
- Bazaar 
- … 

 
 
 


