
Effectief Vergaderen doe je zo …….



Voorstellen en programma

 NSA

 Jan von den Hoff

 Programma: in de aankondiging staat dat het hier gaat om een interactieve

workshop, maar de tijd is beperkt en dus:

 gaan we samen aan de slag;

 krijgt u ook gelegenheid om uw “zegje te doen”;

 komen er veel zaken aan bod.



Schrijft u maar………

 Noteer in 1 minuten op een “post-it” uw antwoord.

1.Wat doet een voorzitter van een vereniging / stichting?  

Geef het post-it blaadje aan uw buurman of buurvrouw.

2. Welke taak heeft een secretaris?

Geef het post-it blaadje opnieuw aan uw buur.

3. Een penningmeester heeft als taak / functie …..

Geef het post-it door.

4. Een overig (bestuurs)lid heeft als taak / functie …..

Geef het post-it blaadje nog 1 keer aan uw buurman/buurvrouw.



Wat is er zoal geschreven ………

 Als het goed gegaan is,

hebt u nu een post-it met daarop de omschrijving van de bestuursleden.

Kunt u zich in deze omschrijving vinden?

 JA? Is het bij u dan ook exact zo, of zijn er kleineverschillen?

 Nee? Wat is er dan wezenlijk anders?

 Nu een stuk theorie:



De Voorzitter

 Leiden van het Dagelijks Bestuur.

 Leiden van het voltallig bestuur.

 Zit vergaderingen voor, bewaakt de structuur en de tijd.

 Initieert, stelt voor, ziet toe op uitvoeren besluiten.

 Onderhoudt externe contacten.

 Knelpunten: hier kunt u – als voorzitter – uw “knelpunten” m.b.t. de uitvoering
van die functie weergeven.



De Secretaris

 Draagt de zorg voor correspondentie.

 Houdt mogelijk de notulen bij.

 Bewaart en bewaakt het verenigingsarchief.

 Maakt in samenwerking het jaarverslag.

 Bereidt in overleg de vergadering voor; stelt (concept)agenda op.

 Knelpunten: hier kunt u – als secretaris – uw “knelpunten” m.b.t. de  
uitvoering van die functie weergeven.



De Penningmeester

 Beheert het vermogen.

 Legt verantwoording af voor de jaarrekening.

 Maakt en verdedigt de begroting.

 Betaalt en int gelden die betrekking hebben op acties m.b.t. de vereniging/  
stichting.

 Knelpunten: hier kunt u – als penningmeester – uw “knelpunten” m.b.t.de  
uitvoering van die functie weergeven.



De Overige leden



 Brengen hun informatie / vragen in vanuit een werkgroep of commissie.

 Denken mee, brengen initiatieven in, vragen (door).

 Zorgen na afloop en in de periode tussen het moment van de vergaderingen  

een volgende vergadering voor uitvoering / controle op uitvoering van  

afgesproken zaken.

Knelpunten: hier kunt u – als overig lid – uw “knelpunten” m.b.t.de

uitvoering van die functie weergeven.



De Kwaliteitenspiegel

 Noteer de “kwaliteiten” van jezelf als voorzitter.

Doe hetzelfde als secretaris.

Natuurlijk heeft de penningmeester die ook, dus schrijf zeop.

De “overige bestuursleden” kijken ook in de “kwaliteitenspiegel” en schrijven  
ze op het A-4tje.

 Geef hierbij een volgorde aan van “heel sterk” tot “minst sterk”.

 Denk niet in “negatieven”.

 Laat het ons weten door het eerst op het A-4tje te noteren.



Basis voor bestuur/commissie

1. Samen werken

2. Samen problemen oplossen

3. Samen plannen maken en (laten) uitvoeren

4. Samen besluiten nemen

en wat betekent dat “samen” nu?



Basis voor bestuur/commissie
“Samen” betekent dat er in de zin van

- sfeer

- omgangsvormen

- openheid

- en dergelijke

aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan om de deelnemers een
prettig gevoel te geven en er voor zorgen dat men zich wil inzetten om de
doelstellingen te bereiken die vooraf gepland zijn.

Wat is dan “een prettig gevoel”?



Basis voor bestuur/commissie

Dat prettig gevoel is er als:

- zij weten wat er van hen verwacht wordt (duidelijke uitgangssituatie)

- zij de mogelijkheid krijgen echt mee te doen

(iedereen mag zijn woordje doen en naar iedereen wordtgeluisterd)

- er rekening wordt gehouden met ieders inbreng

- er een “open” sfeer heerst

- er zakelijk gewerkt wordt

- er ruimte is voor “uitstapjes“



Sterk punt van ons bestuur

 Wat is voor jou het sterkste punt van het bestuur?

 Noteer dat weer op jeA-4tje.

 Zeg het maar!



Besturen = communiceren

 Waar mensen zijn, daar is communicatie en in communicatie heb je  

zenders en ontvangers.

 Waar communicatie is, is ruis.

 Waar ruis is, is een oorzaak, zorg dat je dat “voorblijft” / “voorkomt”.



Besturen = communiceren

 Een bestuur is dus een spil in het geheel zowel als zender en als  
ontvanger.



•

•

•

•

•

•

•

•

In zo’n proces spelen een aantal factoren een rol:  

de emotie van de persoon

de emotie van het moment / de boodschap

de mate van samenwerking

de mate van onderlinge acceptatie  

de inhoud van de vergadering

de inhoud van de boodschap

de link met het totaalplaatje

…….



Besturen = communiceren

 Om correct te communiceren kent een bestuur dan ook een taakverdeling

binnen hun eigen “organisatie”, deze rollen zijn al aan bod geweest in het

begin van de presentatie.

 Ieder lid van een bestuur heeft dus een duidelijke rol / functie inelke  

vergadering en bij elk ingebracht punt.

 Ieder lid heeft “recht van spreken” tijdens

een bestuursvergadering en samen komt

men dan tot een besluit.

(en dus niet zoals >>>>>>>>>)



En soms …….

 Wat kan er nog beter binnen je eigen bestuur?

 Wie zou het initiatief daarin kunnen nemen?

 Noteer dit ook nog eens op hetA-4tje

 en je hebt een kleine analyse van je bestuur.



Maar toch zien we soms ergens tegenop

 Als u al een functie als bestuurslid invult, kan het zijn dat bovenstaandevan  
toepassing is op o.a.:

• Objectiviteit

• Mensen juist inschatten

• Bij het onderwerp blijven

• Het maken van het verslag

• Omgaan met kritiek

• Het afleggen van verantwoording

• Het onderbreken worden als spreker

* Tactvol handelen

* Creatieve oplossingen zoeken

* Het leiden van de vergadering

* Het verdelen van de tijd

* Luisteren naar anderen

* Agenderen van de vergadering

* Onderbreken van sprekers



Voor de toekomst …

 Zet uzelf en uw medebestuurders aan tot het denken over de inhoud van de  

taken en functies.

 Kijk weer eens goed naar uw activiteiten.

 Schroom niet om bij elkaar te raden te geen: u bent tenslotte eenmachtig  

en prachtig netwerk met veel expertise op bestuurlijk vlak.

 Neem gerust contact op met de KNSB,  

zij willen er graag zijn om u te helpen.



Hebt u nog vragen?
-Stel ze nu, wij beantwoorden ze  

of

we noteren ze en komen er via de KNSB op terug

- Stel ze later via de e-mail aan de

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond  

Ramon Kuipers

Projectcoördinator breedtesport/verenigingsondersteuning  

Postbus 1120

3800 BC Amersfoort

Tel: +31 (0)33-48 92 000

Fax: +31 (0)33-46 20 823

E-mail: R.Kuipers@KNSB.NL 

Website:KNSB.nl<http://www.knsb.nl/>

mailto:R.Kuipers@KNSB.NL
http://www.knsb.nl/


Effectief Vergaderen doe je zo …….

Hartelijk dank voor uw belangstelling


