
Functie de voorzitter 
De voorzitter vertegenwoordigt de organisatie naar buiten, onderhoudt contacten met externe 
belangengroepen en draagt daarbij de visie van de vereniging uit.  
De voorzitter stuurt intern op visie en beleidsontwikkeling en bewaakt de planning en uitvoering. 
De voorzitter stuurt AGORA op hoofdlijnen aan en draagt zorg voor het proces van besluitvorming. 
 
Bestuurskwaliteiten van de voorzitter  
Is onafhankelijk, creëert samenwerking, sterke netwerker, besluitvaardig, geeft sturing (strategie en 
visie), heeft verantwoordelijkheidsbesef en heeft HBO werk en denkniveau: 

• Kan goed communiceren, inhoudelijk luisteren en heeft interesse in de problematiek van 
de leden van de vereniging. 

• Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
• Is netwerkgericht, legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het 

bereiken van de doelen. 
• Is autonoom in zijn/haar gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te 

handhaven en te verdedigen.  
• Reikt op basis van ervaring en deskundigheid, oplossing(richting)en aan voor 

vraagstukken.  
• Is in staat anderen bij de besluitvorming te betrekken en beïnvloeden en is alert op 

belangentegenstellingen, verwerft steun en draagvlak. 
• Neemt op tijd beslissingen, wacht niet onnodig met het maken van keuzen. 

Taak en verantwoordelijkheid van de Voorzitter  
• Signaleert en beoordeelt interne en externe kansen en ontwikkelingen die relevant zijn voor 

de doelstellingen van de vereniging en maakt de vertaalslag naar strategie, beleid en 
activiteiten. Draagt de visie en missie van de vereniging uit en treedt op als ambassadeur. 

• Zit de bestuursvergaderingen voor en bereidt deze voor in overleg met het dagelijks bestuur.  
• Vertaalt een visie in lange termijn doelstellingen en draagt zorg voor het opstellen van 

beleid- en actieplannen, mede door inzet van andere bestuursleden en/of verenigingsleden. 
Toetst de beleidsvoorstellen op draagvlak en haalbaarheid en draagt zorg voor 
besluitvorming door het bestuur.  

• Wijst het bestuur op consequenties van het uitgavenbeleid. 
• Geeft sturing aan de ALV. Houdt voeling met leden- en vrijwilligersgroepen, houdt toezicht 

op de doelmatigheid en zorgt dat de condities hiertoe aanwezig zijn. Signaleert kansen en 
speelt die door naar de geledingen binnen de organisatie. 

• Vertegenwoordigt de organisatie extern vooral op beleidsmatig niveau; o.a. bij andere 
organisaties die van belang zijn voor de doelstellingen van de vereniging; delegeert hieruit 
voortvloeiende zaken naar taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden.  

• Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage aan 
het gemeenschappelijke resultaat.  

Contacten 
• Intern: Met o.a. bestuursleden, vrijwilligers, leden/donateurs en met het bestuur 

ondersteuner over strategische en beleidsmatige onderwerpen en ontwikkelingen. 
• Extern: Onderhoudt voor de vereniging relevante contacten en netwerken op alle niveaus 

waar het de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van de eigen 
vereniging betreft om de belangen van de vereniging te behartigen. 

 
Randvoorwaarden: 

• Het Bestuur vergadert een maal per maand. 
• De tijdsbesteding zal minimaal één dagdeel (4 uur) per week bedragen. 



• De tijdsbesteding van de voorzitter is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven 
evenals de verdeling van de bestuurstaken. 

• Onkostenvergoeding voor reiskosten en overige onkosten gemaakt ten behoeve van de 
vereniging. 

• Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering t.b.v. de bestuursleden. 
• Bijscholing t.b.v. bestuurstaken. 
• Professionele ondersteuning wordt geboden. 
• Bestuurdersovereenkomst.  
• Onderschrijft het te voeren verenigingsbeleid. 

 
 


