
Taakverdeling binnen zeskoppig bestuur  
 
Sinds 4 april is bekend wie wij hebben gekozen als kandidaatsbestuur. Wij hebben onze keus 

laten vallen op zes mensen waarvan wij verwachten dat ze samen een geweldig bestuursjaar 

kunnen draaien. Maar, zoals misschien al opvalt, zes is eentje meer dan de gebruikelijke vijf. 

Hieronder een uitleg van de keuze voor zes mensen en een schematische vergelijking van de 

nieuwe taakverdeling.  

Het idee van een zesde bestuurslid bestaat binnen Atlas al een aantal jaar. Veel andere 

verenigingen hebben ook zes of zelfs zeven bestuursleden en dit wordt over het algemeen heel 

positief beoordeeld. Wij hebben door het jaar heen steeds meer door gekregen wat de groei 

van Atlas voor het bestuur betekent. Doordat er steeds meer leden zijn ontstaat er simpelweg 

meer werk; denk aan de ledenadministratie, maar ook mails over de boekenlijst waar meer 

reacties op komen, etc. Wij waren hierdoor vaak zo druk bezig met onze dagelijkse taken dat er 

voor kleine dingen, de ‘puntjes op de i’ eigenlijk, minder tijd en aandacht was.  

Daarnaast is het als vereniging altijd fijn om geld binnen te krijgen. Dit jaar hebben we af en toe 

wat dingen geprobeerd met bedrijven en sponsoring, maar omdat het dagelijks besturen en de 

extra’s die we erbij hebben ons al flink bezig hielden konden we er niet echt veel tijd in steken.  

Het afgelopen jaar is gebleken dat ook de boekhouding en de rest van het financiele aspect van 

de vereniging met het ledenaantal mee groeit, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. We denken 

dat een zesde bestuurslid hier erg aan bij kan dragen.  

Als laatste merken wij steeds meer dat het belangrijk is om een goede band te hebben met 

alumni, voor onszelf, de opleiding en de alumni zelf. Het contact met Aflas was nu minimaal, en 

we denken dat ook hier veel te halen valt, bijvoorbeeld ook op gebied van stages en 

meeloopdagen bij alumni.  

Wij denken dat op deze vier vlakken, het beter verdelen van de dagelijkse bestuurstaken, de 

sponsoring, het helpen van de penningmeester en het contact met alumni, veel te halen valt. 

Om dit te kunnen realiseren zijn we de afgelopen weken met een aantal andere besturen met 6 

bestuursleden in gesprek gegaan en zijn we bezig gegaan met het schrijven van een draaiboek 

voor de zesde functie. We hebben gekeken naar de huidige taakverdeling en een aantal dingen 

veranderd. Dit is allemaal te zien in het schema hieronder. Hierin staan alleen de wijzigingen 

aangegeven. De voorzitter zal uiteraard gewoon de vergaderingen blijven voorzitten en de 

penningmeester zal de boekhouding bij blijven houden, etc. Wel staat er bij de taken van de 

extern een iets duidelijkere uitleg over de taken. Je zult zien dat alle taken die links staan rechts 

ook terugkomen, en dat er rechts nog een aantal extra taken zijn bijgekomen. Dit voornamelijk 

omdat deze taken op dit moment niet echt bij een bepaald persoon lagen, terwijl wij denken 

dat dit wel belangrijk is. Waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt kan uiteraard nog 

gevraagd worden op de ALV.  

 

 



 

 

 

 

 

Voorzitter 
 

Voorzitter 
- Ledenadministratie 

Secretaris 
- Commissie agenda 
- Alle algemene mail  

Secretaris 
- Ledenadministratie 
- Alle externe mail (van bedrijven, sponsoren, 
etc.) wordt meteen doorgestuurd naar de 
extern 

Penningmeester 
- Sponsoring 
- Aansturen van commissies om begrotingen 
en afrekeningen op tijd te maken 
- Debiteuren 

Penningmeester 

Vice-voorzitter 
- Ledenadministratie 
- LinkedIn pagina beheren 

Commissaris intern 
- Commissie agenda  
- Aansturen van commissies om begrotingen 
en afrekeningen op tijd te maken  

Onderwijs commissaris Onderwijs commissaris 

------------------------------ Commissaris extern 
- Sponsoring (automatisch lid van Lasquisitie) 
- Externe mail behandelen 
- Alumni (hiermee ook het contact met Aflas) 
- LinkedIn pagina beheren 
- Vice-penningmeester (het snappen van de 
boekhouding en gemachtigd zijn om facturen 
en declaraties te betalen) 
- Debiteuren (elke twee weken een mail naar 
het volledige debiteuren bestand sturen en 
proberen de mailadressen van de oudere 
debiteuren proberen te achterhalen) 

 


