
Notitie Taakverdeling tussen Bestuur, Beheergroep en Kerngroepen 

Voorwoord: 

Het bestuur probeert een structuur te creëren, die werkbaar is voor eenieder. Dit gaat ongetwijfeld 

niet altijd goed uitwerken. Evalueren hoort daarbij en we staan open voor aanpassingen. Het doel is 

om de leden zich meer eigenaar en dus verantwoordelijk voor de vereniging te doen voelen. We 

streven naar een vereniging waar iedereen zich betrokken bij voelt. 

Kader: 

1. Er zijn 2 typen kerngroepen:  

 Groen en Grijs: die gaan over het groen en de infrastructuur, de inrichting (het 

landschap) van de tuin dus; 

 Kleurrijk: die gaan over de menselijke zaken en de activiteiten. 

 

2. Iedere kerngroep (zie schema hieronder) komt eerst bij elkaar en kiest uit de leden van de 

kerngroep een aanspreekpunt. Die persoon is het contact voor de beheergroep en het 

bestuur.  

 

3. Elke kerngroep maakt een voorlopig werkplan voor zijn activiteiten. 

 

4. De kerngroepen van het type Groen en Grijs vallen onder de beheergroep. Deze kerngroepen 

leggen hun werkplan voor aan de beheergroep. Dit gebeurt in februari van elk jaar en wel 

liefst schriftelijk. Het werkplan is zo concreet mogelijk met een plattegrond, tijdsplan en 

werkwijze. Met een eerste aanzet kan de beheergroep helpen. 

 

5. De beheergroep heeft een beheerplan gemaakt en beoordeelt of de werkplannen van de 

kerngroepen van het type Groen en Grijs passen in de inrichting en het kader van 

werkzaamheden in de tuin. Het beheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en aan de najaars-

alv (algemene ledenvergadering) voorgelegd. 

 

6. Binnen het kader van het werk- en beheerplan voert de kerngroep haar taken autonoom uit. 

 

7. Nieuwe ontwikkelingen of inzichten binnen de kerngroepen (waarbij afgeweken wordt van 

het beheerplan) worden eerst voorgelegd aan de beheergroep. De beheergroep legt het dan 

voor aan het bestuur, voorzien van een advies over mogelijkheden en gevolgen.  

 

8. De kerngroepen die niet onder de beheergroep vallen, dus Kleurrijk (zie schema), leggen hun 

werkplannen rechtstreeks aan het bestuur voor. 

 

9. Alle geplande uitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

 

10. De beheergroep adviseert het bestuur (bij voorkeur direct in het bestuursoverleg als daar 

aanleiding voor is). De beheergroep kan het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd 

adviseren. 

 

11. Na opheffing van de coronamaatregelen zullen de vrijdag en zaterdag afwisselend algemene 

werkdagen zijn. Dan is er altijd een beheergroepslid aanwezig in de tuin voor advies of 



informele contacten. Zo vaak als mogelijk zal een bestuurslid aanwezig zijn voor advies of 

informele contacten. Voorlopig zijn op vrij- en zaterdag de vrije inloopuren. Op zaterdag is 

dan altijd iemand van de beheergroep aanwezig. 

 

12. De kerngroepen zijn flexibel (onderstaand lijstje is een momentopname): leden kunnen 

komen en gaan; groepen kunnen ontstaan en verdwijnen.  Minimaal eenmaal per jaar vindt 

een evaluatie van de samenstelling en het functioneren van de kerngroepen plaats. 

 

13. Leden kunnen zich bij meerdere kerngroepen aansluiten, maar kunnen maar van één 

kerngroep aanspreekpunt zijn. Leden zijn overigens niet verplicht om zich bij een kerngroep 

aan te sluiten. 

 

Indeling: 

Kerngroep Leden Aanspreekpunt 
 

Beheergroep (Groen en Grijs) Renee, John, Yvon en Maartje Maartje 

Dak/zonnepanelen/vloer* Guus, Eric, Abo  

Bouw/onderhoudswerkzaamheden* Mart, Joost Joost 

Vijver* Mart, Joost, Alexander Mart 

Kruidentuin* Ingrid, Rini, Simone  

Eeuwige tuin* Marga, Dip, Renee  

Moestuinen* Rien, Ton, Liesbeth Ton 

Bloementuinen* Liesbeth, Maartje, Alice, José, 
Dorien 

Maartje 

Sloot en hagen Lenie, Renee  

Maaigroep* Rien, Dorien, Charlotte, 
Qader, Erdo, Lenie 

Rien 

Fruit* Kitty, Renee, Lenie, Conny, 
Yvon 

 

Biodiversiteit* Maarten, Conny, Lenie, Mart  

Bestuur (Kleurrijk)   

Huishoudelijke zaken Charlotta, Marie-José  

AZC en taalmaatjes Maarten, Marga, Liesbeth, 
Marij 

 

Cultuur  Marga, Dip, Lilia, Guus  

Ouderen Conny, Hasko, Marie-José, 
Charlotta, Moniek 

 

Organisatie van activiteiten bij 
evenementen  

Simone, Yvon, Sam  

 


