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Taakomschrijvingen bestuursleden UVV 
 
Taakomschrijving voorzitter: 
- het toezien op een goede taakverdeling binnen het bestuur 
-      het toezicht houden op de organisatie van de Stichting 
-      het toezien op de naleving van samenwerkingsovereenkomsten met instellingen 
- in overleg met de secretaris opstellen van de agenda 
- het leiden van de vergaderingen; deze taak kan bij afwezigheid ook door een ander bestuurslid 

worden uitgevoerd 
- het vertegenwoordigen van de Stichting naar buiten toe 
- het mede ondertekenen van notulen en officiële stukken 
- het bevorderen van een goede onderlinge verhouding tussen de bestuursleden 
- maandelijks werkoverleg met de AC in de week voorafgaand aan de bestuursvergadering 
- jaaractiviteiten  
 
 
 
Taakomschrijving secretaris: 
-     in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda 
-     vergaderschema maken en rooster van aftreden opstellen 

-     verslaggeving van vergaderingen en besprekingen 
-      verzorgen van interne en externe correspondentie 

- redactie en verzorging van het jaarverslag 
- i.s.m. penningmeester het  prestatieplan voor de subsidiegevers opstellen 
- het actueel houden van statuten en Huishoudelijk Reglement 
- relevante gegevens verstrekken aan de Kamer van Koophandel 
 
 
 
 
Taakomschrijving penningmeester: 
-      het doen van voorstellen voor het te voeren financieel beleid  
-      het opmaken van begrotingen 
- het opstellen van prognoses/nacalculaties 
- het opstellen van het financieel jaarverslag in samenspraak met het accountantskantoor 
- het beoordelen van het financieel jaarverslag en de accountantsverklaring en die te doen 

goedkeuren door het bestuur 
- het bespreken van het financieel jaarverslag met de subsidieverstrekkers 
- het opstellen van budgetten voor de AC voor nader te definiëren uitgaven (o.a.cursussen 

vrijwilligers, PR, scholing, drukwerk, kantoorbenodigdheden, attenties vrijwilligers) 
- het bewaken van de aan de AC ter beschikking gestelde budgetten 
- het controleren van de uit te betalen salarissen 
- verwerken en doorgeven aan verzekeringsinstantie van wijzigingen personeelsgegevens 

(contracten, overuren, inschaling etc.) 
- wijzigingen doorgeven aan  verzekeringsinstantie i.v.m. ziekengeldverzekering 
- het beheren van alle lopende verzekeringen  
- het houden van toezicht op het beheer  van de kleine kas 
- het beheer van de boekingscodes en de boekingsinstructies 
- het begeleiden van de financiële werkzaamheden van de teamcoördinator Tafeltje Dekje  
- het begeleiden van en houden van toezicht op de werkzaamheden van de administrateur 

 
 
AC: Algemeen Coördinator 
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