
 

 

 

Mededeling wijzigingen bestuurstaken 

Wijziging bestuurstaken 

Het bestuur heeft besloten om enkele wijzigingen in de taken en 

namen van bestuursfuncties door te voeren. De redenen en gevolgen 

van deze wijzigingen worden in dit document uiteengezet. 

Bestuurslid Opleiding 

Ten eerste is besloten dat het Bestuurslid Organisatie om te dopen tot het Bestuurslid 

Opleiding. Dit bestuurslid wordt verantwoordelijk voor het trainings- en opleidingsaanbod 

van de vereniging. Het opleiden van leden is één van de belangrijke functies van onze 

organisatie. Toch viel het tot op heden niet expliciet onder één van de bestuursleden. 

Daarnaast wordt ‘organisatie’ vaak opgevat als ‘het organiseren’, in plaats van ‘de 

organisatie’, terwijl organisatorische werkzaamheden geen bestuurstaken zijn, en al 

helemaal niet bij één bestuurder zouden moeten liggen.  

De verdeling van enkele taken die al dan niet officieel in de portefeuille van het Bestuurslid 

Organisatie zaten, ziet er als volgt uit: 

• trainingen:   Bestuurslid Opleiding 

• ledenbinding:   Bestuurslid Lokaal en Leden 

• activiteitencommissie: Bestuurslid Lokaal en Leden 

• communicatieteam:  Secretaris 

• sociale media:  Secretaris 

• PerspeX:   Secretaris 

• congressen:   Voorzitter (congrescommissie) 

• lustrum:    Voorzitter (lustrumcommissie) 

De tijdsbelasting van de functie Bestuurslid Opleiding is 15 uur per week. Voor het 

Bestuurslid Organisatie was dit 20 uur per week. 

Bestuurslid Lokaal en Leden 

Ten tweede is besloten om de functietitel van het Bestuurslid Lokaal te wijzigen in 

Bestuurslid Lokaal & Leden. Het bestuurslid Lokaal is, behalve met het aansturen van 

lokale afdelingen, in de praktijk ook veel bezig met ledenwerving en –binding binnen 

PerspectieF, al dan niet in samenwerking met de  ChristenUnie. Dit wordt nu expliciet de 

verantwoordelijkheid van dit bestuurslid. In jaren met gemeenteraadsverkiezingen, zoals 

het komende jaar, blijft de tijdsbelasting 20 uur per week. Het bestuur adviseert 

toekomstige besturen deze tijdsbelasting in niet-verkiezingsjaren te verlagen naar 15 uur 

per week. 

Secretaris 

Ten derde wordt de secretaris verantwoordelijk voor de communicatie. PerspectieF heeft 

sinds februari 2021 een communicatiemedewerker, die onder andere de socialmedia-

kanalen beheert. De verantwoordelijkheid voor de communicatie en het beleid daarvan, 



 

blijft echter een bestuurstaak. Deze taak wordt onderdeel van het takenpakket van de 

secretaris, omdat het bestuur dit passend acht bij de andere bestuurstaken van dit 

bestuurslid. De tijdsbelasting gaat omhoog van 10 uur naar 15 uur. 

 


