De Uitvoeringsraad
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 mei 2021 is ingestemd met de
nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. Dit houdt in dat het voormalige
regio-groepen-producten-overleg wordt omgevormd naar de uitvoeringsraad.
Wie zitten er in de uitvoeringsraad?
De vertegenwoordigers (bij voorkeur de coördinatoren) van alle actieve regio’s, groepen en
producten binnen de vereniging zijn de deelnemers van de uitvoeringsraad. Ook
vertegenwoordigers van onderdelen in oprichting en ontwikkeling kunnen deelnemen.
Wat is de bedoeling van de uitvoeringsraad?
De uitvoeringsraad is een plek voor het uitwisselen van ervaringen tussen de verschillende
vrijwilligersgroepen binnen de vereniging. Daar kan men elkaar stimuleren en inspireren in
het nemen van leiderschap. De voortgang van de werkplannen, jaarverslagen, strategische
plannen, beleidsontwikkelingen en knelpunten binnen de vereniging worden besproken.
Wensen ten aanzien van ondersteuning, deskundigheidsbevordering of training worden op
tafel gelegd.
De uitvoeringsraad is dus een vertegenwoordiging van de verschillende onderdelen binnen
de vereniging waar vrijwilligers actief zijn. Vanuit die positie heeft deze raad een formele
plek binnen de organisatie en kan men elkaar ondersteunen en invloed uitoefenen binnen
de vereniging via het zwaarwegend advies.
Wat houdt het zwaarwegend advies in?
Een nieuw middel waarvan de uitvoeringsraad gebruik kan maken is het zwaarwegend
advies dat bij het bestuur ingediend kan worden. Dit advies (kan ook uit vragen en
verzoeken tot opheldering bestaan) gaat over onderwerpen waar men bij activiteiten,
andere uitvoeringszaken of het uitwerken van nieuw strategisch beleid tegenaan loopt. Het
bestuur mag dit advies niet naast zich neerleggen en plaatst dit op de agenda van de
komende bestuursvergadering. Het bestuur informeert vervolgens de uitvoeringsraad over
wat zij met het advies doet. In een schriftelijke reactie geeft het bestuur een onderbouwde
toelichting en houdt de uitvoeringsraad op de hoogte van eventuele concrete acties. Een
afvaardiging van het bestuur kan eventueel deelnemen aan het eerstvolgende overleg van
de uitvoeringsraad om uitleg te geven.
Wat wordt er vanuit het landelijk bureau gedaan?
De uitvoeringsraad komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. Officieel is de directeur
verantwoordelijk hiervoor, maar die delegeert het organiseren aan de medewerkers
communicatie. Zij zorgen organisatorisch en inhoudelijk voor de overleggen van de
uitvoeringsraad, begeleiden de vergadering en zijn ook het aanspreekpunt binnen het
landelijk bureau. Daarnaast zijn zij medeverantwoordelijk voor het aanbieden van
noodzakelijke trainingen en deskundigheidsbevordering aan de uitvoeringsraad, zodat de
deelnemers hun functie goed kunnen uitvoeren.
Verschil uitvoeringsraad en ledenraad
De gekozen ledenraad vervangt de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ledenraad is de
vertegenwoordiging van álle leden en daarmee het hoogste orgaan binnen de vereniging.
Diegene die zitting hebben in de ledenraad (minimaal 7, maximaal 15 leden) worden

gekozen door de leden. De ledenraad zelf kiest op haar beurt de bestuursleden en
controleert het bestuur. Zij stelt de strategische doelen en de jaarlijkse prioriteiten vast en
oordeelt over eventuele statutenwijzigingen en aanpassingen van het huishoudelijk
regelement.
Leden van de uitvoeringsraad, de vertegenwoordiging van vrijwilligers binnen de
vereniging, kunnen geen zitting hebben in de ledenraad. Er bestaat geen formele band
tussen beide raden.

