
 Structuur van de organisatie 
 Themadag 28 mei 2022 

 Op de volgende Themadag gaan we eens naar onze eigen organisatie kijken. De 
 volgende onderwerpen komen aan bod. 

 Organisatievorm 
 Momenteel is de Stichting De Kringen een stichting. Er zijn ook andere 
 organisatievormen, bijvoorbeeld een  vereniging  of  een  federatie  van  kringen. 
 Mogelijk is er nog een andere vorm mogelijk. Het is goed erbij stil te staan en 
 opnieuw een afweging te maken. 

 Statuten 
 De huidige structuur van De Kringen is een Stichting. Deze Stichting heeft sinds een 
 20-tal jaren statuten, die nodig aangepast moeten aan de huidige manier van 
 werken. Een update van de statuten is noodzakelijk. 

 W  T  BR (Wet Bestuur en  T  oezicht Rechtspersonen) 
 Sinds juli 2021 is er een nieuwe wet op de stichtingen en verenigingen van toepassing. 
 Enkele belangrijke punten hieruit zijn de  professionaliteit,  raad van toezicht  en de 
 continuïteitscommissie  . Daarnaast is  integriteit  ,  aansprakelijkheid  ,  benoeming  en 
 ontslag van bestuursleden  in deze wet genoemd en mogelijk moeten we onze 
 organisatie daarop aanpassen. 

 Informatie, bevoegdheden en beslissingen binnen de organisatie 
 In het nabije verleden hebben enkelen gevraagd om duidelijkheid hoe onze 
 organisatie omgaat met informatie (wie levert wat en hoe wordt er mee omgegaan), 
 bevoegdheden (wie mag er wat beslissen) en beslissingen (wat wordt er vastgelegd 
 en wie doet er wat mee). Er is gevraagd om een organigram en er zijn al wat 
 pogingen in deze ondernomen. 

 Financiële bevoegdheden bestuursleden 
 Tot een aantal jaren geleden was de jaarlijkse omzet circa € 15.000. Er gingen geen 
 grote bedragen door de handen van de penningmeester. Na het legaat, is er veel 
 meer vermogen in handen van de organisatie en hiermee moet integer worden 
 omgegaan. De vraag is dus: Willen wij als organisatie een door onze organisatie 
 hanteerbare  administratieve organisatie  (AO) inrichten, waarin de financiële 
 bevoegdheden duidelijk zijn vastgelegd? 

 Themadag 
 Wij plannen op 28 mei 2022 hiervoor een themadag, waar deze punten besproken en 
 ingevuld gaan worden. De verwachte output zijn voorstellen aan het bestuur (en 
 organisatie): 

 1.  Organisatievorm 
 2.  Organigram (toekomstige) organisatie 
 3.  Voor te stellen invulling van WTBR 
 4.  Opzet AO (huishoudelijk regelement, bedrijfsprocessen, etc).. 
 5.  Voor te stellen statutenwijziging 

 Voor wie? 
 Geïnteresseerde kringleiders en actieve landelijke en regionale vrijwilligers. 

 Waar en wanneer? 
 Zaterdag 28 mei 2022, 10:30 – 17:00 op nader te bepalen plaats in Utrecht 
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