
Portefeuilles bestuur Historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & 

Leidsche Rijn 

 

Voorzitter:  

 Algemene leiding vereniging en bestuur 

 Representatie vereniging 

 Voorzitten bestuursvergaderingen en ALV 

 Maakt deel uit van het dagelijks bestuur 

 

Penningmeester  

 Bijhouden financiën 

 Opstellen jaarrekening (binnen 3 maanden na afloop kalenderjaar) 

 Brief/mail naar adverteerders of zij door willen adverteren het volgend jaar (medio 

november) 

 Aanvraag subsidie huisvestingskosten met overzicht activiteiten en begroting komende jaar 

en (evt. beleidsplan) (Voor 1 oktober) 

 Verantwoording subsidie huisvestingskosten naar de gemeente, na ALV, met Jaarverslag, 

notulen en financieel verslag (eind april)  

 Maakt deel uit van het dagelijks bestuur 

Commissie Financiën  

Werven adverteerders voor tijdschrift, fondsenwerving, juridische zaken 

 

Secretaris 

 Notuleren van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en 1 week voor 

bestuursvergadering Ingekomen stukken en agenda rondsturen; 

 Bijhouden correspondentie namens de vereniging, inclusief mail-account vereniging en 

rondsturen van voor rest van bestuur relevante e-mails 

 Bijhouden van het bestuursarchief 

 Binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar opstellen van het Jaarverslag en 

voorleggen aan het bestuur (vervolgens laten tekenen door vz/secr) 

 Het organiseren van ALV 

 Maakt deel uit van het dagelijks bestuur 

 

Hoofd Bedrijfsvoering (documentatiecentrum) 

Zorgdragen voor de bemensing ( vrijwilligers c.q. bestuursleden ) tijdens de openstellingsuren 
van de Broederschapshuisjes. 

Vrijwilligers. 

Het aannemen, begeleiden en inroosteren van vrijwilligers voor BSH (niet voor activiteiten). 

Commissie Bibliotheek 

 Nieuw ingekomen boeken registreren. 

 Ingekomen correspondentie, tijdschriften e.d. in map leggen. 

 Bijhouden van uitgeleende boeken cq tijdschriften. 

 Aan het eind van het jaar de mappen archiveren. 

 Het bijhouden van het overlijdensregister. 

 Het bijhouden en registreren van alle geschreven stukken over Vleuten, De Meern en 

Haarzuilens. 

 



 
Documentatiecentrum. 

Ingekomen voorwerpen beoordelen op historische waarde, waarna archivering volgt. 

Documentatieverzamelingen. 

 De ontvangen documenten worden eventueel gedigitaliseerd, geregistreerd en 

gearchiveerd. 

 Voorwerpen in bruikleen nemen. 

Algemeen. 

 Zorgen voor tijdige aanschaf van kantoorbenodigdheden. (Computers, papier etc.) 

 Bijhouden van de verkooplijsten van de te verkopen artikelen. 

Gebouw. 

 Sleutelbeheer te weten het uitgeven en innemen van sleutels t.b.v. de BSH. 

 Zorgen voor afstelling verwarmingsapparatuur en bevochtiging ruimte. 

 Zorgen voor de schoonmaak van de Broederschapshuisjes. 

 Contact met de procurator over de onderhoud van de Broederschapshuisjes. 

 Aanschaf  van schoonmaakartikelen , koffie, thee etc. 

 Het beheren cq onderhouden van de waterpomp voor de Broederschapshuisjes. 

Bezoekers. 

 Verstrekken van informatie. 

 Verkoop van attributen te weten boeken, tijdschriften etc. (vrijwilligers) 

Overig. 

 Controle en zorg bij de opslag van schilderijen in de Torenpleinkerk. 

 Controle en zorg voor de opslag in de opslagruimte te Montfoort van de aldaar 

gearchiveerde voorwerpen. 

 

Algemeen bestuurslid – Activiteiten 

 Het organiseren van lezingen, excursies en andere activiteiten 

 Het organiseren van de medewerkersavond 

 

Commissie Activiteiten 

 Het organiseren van lezingen, excursies en andere activiteiten 

 

Algemeen bestuurslid – Erfgoed en educatie   

 Vertegenwoordiging van de vereniging bij alles wat met de Hoge woerd en het Castellum te 

maken heeft 

 Educatie scholen 

 Bruikleencontracten 

 Uitgifte van leskisten 

 Uitgifte van reminiscentiekoffers 

 

Algemeen bestuurslid – Communicatie (tevens vice-voorzitter) 

 Verzamelen verenigingsberichten 

 Contactpersoon naar de redactie van het tijdschrijft 

 Samen met DB opstellen van Beleidsplan (voor 1 oktober) (vervolgens laten tekenen door 

vz/secr) en voorleggen aan ALV. 

 Contacten met pers 

 PR  

 Maakt deel uit van het dagelijks bestuur 

 



Commissie Communicatie  

Verslag ALV publiceren op website en samenvatting publiceren in tijdschrift. Jaarverslag vorige jaar 

publiceren op website. Beheer social media en website.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Vrijwilligers buiten bestuur: 

 

Eindredacteur tijdschrift 

 Verzamelen artikelen voor het tijdschrift;  

 Nakijken artikelen en eventueel aanvullen en afbeeldingen zoeken; 

 Planning tijdschrift bijhouden in samenwerking met de drukker; 

 Contact onderhouden met drukker over alle zaken betreffende het tijdschrift; 

 Aanleveren kopij aan de drukker; 

 Drukproeven controleren; 

 Contact onderhouden met auteurs en adreslijst auteurs bijhouden 

a. Historische vragen 

 Beantwoorden (voor zover mogelijk) van vragen van historische aard; 

 Bijhouden antwoorden in een computerbestand 

 

 

 

Algemene taken:  

WG Open monumentendag, Ledenadministratie, webmaster, Oudheidkamers, Bezorging blad, 

systeembeheer, Monumenten, Ledenwerving. 

 

 

d.d. 10 augustus 2016 


