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1 Een nieuwe structuur 

• De forse aangroei van de leden in de club heeft ook geleid tot een noodzakelijk inschakelen van 

meer vrijwilligers, o.a. in de leiding van de club. Dit vooral in Commissies die nu diverse 

uitvoerende taken voor hun rekening nemen. 

• We evolueren naar een vlakkere ‘meer coördinerende’ structuur, waarin de diverse Commissies 

de organiserende/uitvoerende taken (volledig) overnemen, zoals afgesproken en goedgekeurd 

door de Algemene Vergadering. 

• Bij het evolueren naar de nieuwe voorgestelde structuur is het van het grootste belang dat 

ALLE betrokken partijen hun visie en verwachtingen kunnen naar voor brengen, en dat er bij 

ALLEN de wil aanwezig is om tot een efficiënte samenwerking te komen. 
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2 Het Organogram 

• De RvB (en DB) staat in lijn tussen de Algemene Vergadering en de Commissies. 

• De voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de clubcoördinator zijn tevens de 

permanente leden van het Dagelijks Bestuur. 

• Voor de vertegenwoordiging van de Commissies in de RvB wordt de voorkeur gegeven aan de 

‘voorzitters’ van de Commissies. Dit zijn bij voorkeur iets ‘jongere’ commissieleden, en zo 

mogelijk van het vrouwelijk geslacht. 

• De onafhankelijke bestuurders worden benoemd via coöptatie. Dit zijn personen die 

voornamelijk de contacten met externe organen behartigen (gemeentebestuur, middenstand, 

media …). 

• Een Commissie bestaat uit minimum een voorzitter en een verslaggever, bij voorkeur aangevuld 

met minimum 2 of 3  leden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Omschrijving van de bestuursorganen 

3.1 De Algemene Vergadering 

• De Algemene Vergadering, het hoogste bestuursorgaan binnen de club, bestaat uit de 

werkende leden die elk één stem hebben. De Algemene Vergadering wordt eenmaal per jaar 

gehouden (voorjaar) en geleid door de Voorzitter en/of Secretaris van de Raad van Bestuur. 

3.2 De Raad van Bestuur 

• De Raad van Bestuur heeft een adviserende taak voor de Algemene Vergadering, en ziet er op 

toe dat de Commissies hun taken vervullen zoals afgesproken in de Algemene Vergadering. 

Hiertoe is de Raad van Bestuur uitgebreid met vertegenwoordigers van een aantal commissies. 

• Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met 

uitzondering van de maanden juli en augustus. 

RAAD van BESTUUR

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, 
Clubcoördinator

Commissie vertegenwoordigers
Onafhankelijke bestuurders

ALGEMENE VERGADERING AS RIEME vzw
Voorzitter, Secretaris, Werkelijke leden

COMMISSIES

Jeugd

Training

Wedstrijden

Jury

Catering

Medisch

Materiaal

Accommodatie

Financiën Secretariaat

Sponsoring

Clubwinkel

Publiciteit

LedenbeheerKantine

Atleten
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3.3 Het Dagelijks Bestuur 

• De (onder)voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Raad van Bestuur vormen het 

Dagelijks Bestuur, samen met de clubcoördinator. 

• Het Dagelijks Bestuur verzorgt de lopende zaken en neemt alle beslissingen welke niet tot een 

gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. 

• Het Dagelijks Bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuurs-

vergadering mede. 

• Daarnaast is een “loket”, geleid en gestuurd door het Dagelijks Bestuur, van bijzonder nut om 

o.a. de administratieve functies, de kledijbedeling en inschrijvingslijsten voor hun rekening te 

nemen tijdens de trainingen en lokale activiteiten. 

3.4 De Commissies 

• Een Commissie staat in voor de planning, de organisatie en het effectief uitvoeren van de 

diverse taken, nodig voor het welslagen van de manifestaties die onder haar bevoegdheid vallen. 

• Iedere Commissie heeft een eigen verantwoordelijkheid en kan vrij zelfstandig werken, mits 

continue terugkoppeling met de RvB. 

4 Gedetailleerde uitwerking van de structuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 

Voorzitter 

(Ondervoorzitter) 

Secretaris 

Penningmeester 

Clubcoördinator 

Commissie vertegenwoordigers 

Onafhankelijke bestuurders 

(Onder)Voorzitter 

Secretaris 

Penningmeester 

Clubcoördinator 

Een Commissie bestaat uit  

Voorzitter 

Verslaggever 

Leden (onbeperkt) 

 

Op basis van dit overzicht worden personen gezocht die een gerichte functie hebben binnen de 

club, gebaseerd op dit organogram en met een uitgeschreven taakomschrijving. Op die manier weet 

iedereen (intern en extern) wie welke functie uitoefent. Dit moet overlap vermijden en ervoor 

zorgen dat nieuwe personen weten wat hun taak is.  

5 Taakomschrijvingen  

5.1 Algemene Vergadering AS RIEME vzw  

• Uitstippelen van de grote beleidslijnen.  

• Bewaken van de kwaliteit binnen AS RIEME vzw. 

• Aanduiden van nieuwe bestuursleden. 

5.2 De Raad van Bestuur  

• Uitwerken en bewaken van de grote beleidslijnen. 

• Uitstippelen van gedetailleerde beleidslijnen. 
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• Beleid en opvolging van de Commissies. 

5.3 Het Dagelijks Bestuur  

• Verzorgt de lopende zaken, de dagelijkse briefwisseling en tekent namens de vzw alle kwitanties 

en ontvangstbewijzen ten aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle dergelijke 

ondernemingen en diensten. 

• Verzorgt de snelle behandeling van beleidsmatige vragen/situaties met beleidsmatige 

consequenties. 

5.4 De Commissies 

• Staat in voor de planning, de organisatie en het effectief uitvoeren van de diverse taken, nodig 

voor het welslagen van de manifestaties die onder haar bevoegdheid vallen. 

• Kan/mag hiervoor beroep doen op de bijstand van leden van het Dagelijks Bestuur, leden van 

andere commissies en losse medewerkers. 

• Doet de opvolging van haar uitgebrachte voorstellen. 

• De taken van de respectievelijke commissies zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement 

van AS Rieme. 

• Voor de organisaties, waarbij meerdere commissies betrokken zijn, wordt een 

verantwoordelijke aangeduid die instaat voor de coördinatie tussen de commissies. 

 


