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1.1

Structuur
Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het maken van een agenda voor elke
commissievergadering. De agenda van een vergadering dient, op aanvraag van
leden, minstens twee dagen voor de betreffende vergadering in het bezit te zijn
van alle commissieleden, zodat er eventueel nog wijzigingen in de agenda kunnen worden opgenomen en alle leden zich terdege op de vergadering kunnen
voorbereiden. Verder is de voorzitter verantwoordelijk voor het regelen van een
geschikte vergaderruimte.
De voorzitter leidt de vergadering en zorgt dat deze gestructureerd verloopt
volgens de agenda. De taken die voortvloeien uit de agendabespreking verdeelt
de voorzitter in zorgvuldig overleg onder alle commissieleden.
De voorzitter dient deel te nemen aan het overleg tussen de verschillende
commissies. Mocht de voorzitter verhinderd zijn, dan is hij/zij verplicht een
vervanger te regelen uit de commissieleden.

1.2

Secretaris

Elke commissie dient een secretaris te hebben. Het is de taak van de secretaris
om de notulen te maken van elke vergadering. Deze notulen dienen binnen een
week na de vergadering verstuurd te worden naar alle leden van de commissie
en naar de commissaris intern.
Mocht de secretaris afwezig zijn bij een vergadering, dan is het aan de commissie een vervangend secretaris aan te wijzen voor die vergadering.

1.3

Penningmeester

Elke commissie waarbij sprake is van een geldstroom dient een penningmeester
te hebben. De penningmeester is verantwoordelijk voor het maken van een begroting voor alle activiteiten, organisatie- en beheerskosten van de commissie.
Deze begroting legt de penningmeester voor aan alle commissieleden ter goedkeuring en de penningmeester van CognAC. Dit dient te gebeuren voordat er
geld wordt uitgegeven namens CognAC door de commissie.
Verder houdt de penningmeester de inkomsten en uitgaven van de commissie bij in een grootboek. Dit grootboek stelt de penningmeester beschikbaar ter
inzage op verzoek van een commissielid. Namens de commissie legt de penningmeester ook verantwoording af aan het bestuur van CognAC.
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Non-actief

Het bestuur kan een commissie op non-actief zetten. De leden blijven dan
formeel lid van de commissie, maar schorten hun uitvoerende taken op. Het
bestuur van CognAC neemt dan tijdelijk de lopende zaken, die de commissie
onderhanden had, waar.
Mogelijke redenen voor het bestuur om een commissie op non-actief te zetten
zijn:
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• een zodanige kwantitatieve bezetting van de commissie dat ze hun taak
redelijkerwijs niet kunnen uitvoeren.
• extreem wanbeheer op financieel vlak of ernstige nalatigheid bij het opzetten van activiteiten.
• ernstige interne spanningen binnen een commissie waardoor er niet voldoende meer gecommuniceerd kan worden en de commissie niet langer
haar taak kan uitvoeren.
• langdurig gebrek aan belangstelling voor de gepresenteerde activiteiten
van de commissie.
Voordat een commissie op non-actief wordt gezet, evalueert het bestuur samen
met de betreffende commissie hun werkwijze en taken.
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Nieuwe commissie oprichten

Een nieuwe commissie kan door één of meerdere leden worden opgestart. Hiertoe
dienen zij een voorstel op te maken waarin zij beschrijven
• wat de taken van de commissie zijn
• het oogmerk/doel van de commissie
• op welke wijze zij die taken willen uitvoeren
• de concrete namen van de voorzitter, penningmeester en secretaris van de
commissie
• de financiële voorwaarden
Dit voorstel moet goedgekeurd worden door het bestuur voordat de commissie
van start kan gaan. De inititatiefnemers voor een nieuwe commissie worden in de
gelegenheid gesteld hun plannen nader toe te lichten op een bestuursvergadering.
Binnen een termijn van vier weken brengt het bestuur initiatiefnemers op de
hoogte van haar besluit de commissie al dan niet toe te laten. Een afwijzing zal
met redenen omkleed binnen die termijn aan de initiatiefnemers bekend worden
gemaakt.
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Aanmelden commissielid

Elk lid van CognAC kan zich opgeven voor een commissie. Het bestuur kan in
bepaalde gevallen een selectie van leden maken om toe te laten tot een commissie. Het bestuur draagt hier een eigen verantwoordelijkheid in en zal een
zo evenwichtig mogelijke afweging maken om de kwaliteiten van de betreffende
kandidaten en de te verrichten taken binnen een commissie optimaal op elkaar
af te stemmen.
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