
Besturing en 

organisatie TOS 2020



Team TOS 2020
Wieke Galama, Jack Sleddens, Vanja

Tutelaers, Bram Verlaan, Crith Leppens, 

Marc Hakkens, Nisrin Vossebrecker



TOS 2020

 Werkgroep TOS2020 opgestart na BLV in januari 2020. 

 Doel: 

• Vacante bestuurs- en commissiefuncties aantrekkelijker maken. 

• TOS weer een ‘gezonde’ vereniging. Ofwel, niet te zwaar leunen op een paar 
mensen. 

 Wij hebben een nieuw ‘bestuursmodel’ bedacht en bijbehorende 

organisatie wat aangepast.

 Alle taken en verantwoordelijkheden inzichtelijk gemaakt.

 Gehoor gegeven aan de ideeën uit de BLV. 

 Concept model is getoetst bij aanspreekpunten van diverse commissies.



Nieuwe besturing en structuur
De ALV is op 1 juli 2020 hiermee akkoord gegaan. 

Wat is anders:

 Takenpakket voorzitter afgeslankt, taken herverdeeld onder commissies.

 Taakverdeling commissies en bestuur (deels) aangepast.

 Nog meer nadruk op zelfsturende commissies.

 Overzicht en helderheid in (nieuwe) taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.

 Kleiner bestuur: 5 leden

 Minder maar belangrijkere overlegmomenten.

 4-6 x per jaar Bestuurstafel: bestuur bespreekt voortgang in teams/cies en besluit.

 2x per jaar Afstemmingstafel: hét moment voor commissies om afspraken te maken. 

 TOS-club app: meer hulp vragen voor korte klusjes.

 ALV: leden verantwoordelijk voor instemmen en bijsturen TOS-beleid.
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Verantwoordelijkheden

Voorzitter

Besturing op hoofdlijnen.

Loopt het goed via de 
commissies en bestuursleden?

Verantwoordelijk voor 

interventies als dat nodig is.

Contractverantwoordelijkheid.

Organiseert de Bestuurstafel.

Secretaris

Secretariële taken bestuur, 
verantwoordelijk voor 
voortgang twee commissies.

Bestuursleden Team 

beheer en Team 

Tennis

Bestuurslid verantwoordelijk om 
voortgang in zijn/haar commissies 
te monitoren en waar nodig te 
sparren en te interveniëren als er 
een probleem ontstaat. 

Organiseren de Afstemmingstafel

Penningmeester

Penningmeester.

Verantwoordelijk voor goed 
verloop team financiën.

Commissieleden

Commissies zijn verantwoordelijk voor 
eigen activiteiten. 

Budgetverantwoordelijk. 

Maken afspraken met commissies die ze 
nodig hebben, o.a. via Afstemmingstafel.

Sparren en leggen verantwoording af 
aan ‘hun bestuurslid’.

- - - - - -

Bestuursleden overzien samen wat speelt 
in de vereniging. Kunnen handige links 
leggen bijvoorbeeld om een probleem 
op te lossen.

Interveniëren: een actie ondernemen 
zodat het probleem opgelost kan 
worden.


