
	  

	  

Notitie	  verandering	  bestuursstructuur	  vereniging	  voor	  Dorpsbelangen	  Thesinge	  

Aanleiding	  

De	  laatste	  jaren	  is	  het	  steeds	  moeilijker	  gebleken	  om	  nieuwe	  bestuursleden	  voor	  Dorpsbelangen	  
Thesinge	  te	  vinden.	  In	  de	  huidige	  samenleving	  krijgen	  de	  meeste	  mensen	  het	  steeds	  drukker.	  Om	  
uiteenlopende	  redenen	  willen	  mensen	  daarom	  niet	  de	  verantwoording	  aangaan	  om	  zich	  voor	  3	  jaar	  
te	  binden	  aan	  een	  bestuursfunctie.	  	  Redenen	  kunnen	  zijn:	  

• Men	  vind	  het	  werk	  dat	  het	  met	  zich	  meebrengt	  moeilijk	  te	  combineren	  met	  werk	  en	  gezin;	  
• Men	  wil	  wel	  actief	  zijn	  voor	  het	  dorp,	  maar	  niet	  in	  het	  vergadercircuit	  van	  DB	  meedraaien;	  
• Men	  vind	  de	  termijn	  van	  3	  jaar	  te	  lang;	  
• Men	  vind	  de	  bestuursverantwoordelijkheid	  een	  probleem;	  
• Men	  vind	  de	  reikwijdte	  van	  de	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  van	  DB	  te	  groot;	  

Het	  bestuurslidmaatschap	  van	  DB	  Thesinge	  is	  momenteel	  intensief.	  Naast	  de	  organisatie	  van	  alle	  
jaarlijkse	  activiteiten	  (Sint,	  Kerst,	  Pasen,	  Oud	  en	  Nieuw,	  Nijjoarsverziede	  	  enz.)	  behoren	  diverse	  
andere	  zaken	  tot	  de	  taken	  van	  de	  bestuursleden.	  Te	  denken	  valt	  	  aan	  het	  overleg	  met	  de	  gemeente,	  
bijwonen	  van	  activiteiten	  van	  de	  Vereniging	  Groninger	  Dorpen,	  voorlichtingsbijeenkomsten	  over	  
zaken	  als	  N360,	  fietsroute	  plus	  etc.	  en	  bijwonen	  van	  raadsvergaderingen.	  	  Ook	  de	  organisatie	  van	  het	  
dorpsfeest	  in	  een	  keer	  in	  de	  vijf	  jaar	  een	  grote	  klus.	  	  Dit	  leidt	  er	  toe	  dat	  de	  taak	  van	  bestuurslid	  van	  
DB	  steeds	  moeilijker	  te	  combineren	  valt	  met	  de	  andere	  verantwoordelijkheden	  in	  het	  dagelijks	  leven.	  	  

Tegelijkertijd	  zien	  wij	  dat	  er	  in	  Thesinge,	  als	  vanouds,	  	  erg	  veel	  mensen	  zijn	  die	  iets	  voor	  het	  dorp	  
zouden	  willen	  organiseren	  en	  zelf	  ook	  leuke	  ideeën	  hebben	  voor	  nieuwe	  dingen.	  Veel	  van	  deze	  
mensen	  willen	  zich,	  gezien	  bovenstaande	  “werkdruk”	  echter	  niet	  voor	  langere	  tijd	  aan	  het	  bestuur	  
van	  Dorpsbelangen	  willen	  verbinden.	  

Daarom	  stellen	  wij	  voor	  om	  de	  bestuursstructuur	  van	  de	  vereniging	  van	  Dorpsbelangen	  aan	  te	  
passen	  aan	  deze	  nieuwe	  tijden.	  	  

Nieuwe	  bestuursstructuur	  

Ons	  voorstel	  is	  dat	  er	  een	  algemeen	  bestuur	  komt	  van	  3-‐4	  personen	  (voorzitter,	  penningmeester	  en	  
secretaris,	  	  algemeen	  lid)	  dat	  zorgt	  voor	  de	  algemene	  zaken,	  overleg	  met	  de	  gemeenten	  en	  andere	  
partijen,	  het	  financieel	  beheer	  van	  de	  vereniging	  (waaronder	  het	  beoordelen	  en	  goedkeuren	  van	  
begrotingen	  door	  activiteiten	  commissies)	  en	  het	  behartigen	  van	  de	  belangen	  van	  Thesinge	  richting	  	  
externe	  partijen	  en	  ontwikkelingen	  (infrastructuur	  etc.).	  	  

Daarnaast	  zal,	  voor	  de	  organisatie	  van	  de	  jaarlijkse	  en	  bijzondere	  activiteiten	  commissies	  worden	  
gevormd	  die	  voor	  beperkte	  tijd	  naar	  een	  concreet	  resultaat	  toe	  kunnen	  werken,	  zoals	  bijv.	  de	  
organisatie	  van	  de	  intocht	  van	  Sinterklaas,	  of	  de	  activiteiten	  rond	  Oud	  en	  Nieuw.	  Elk	  van	  deze	  
commissies	  heeft	  één	  aanspreekpersoon	  die	  eindverantwoordelijk	  is	  voor	  de	  organisatie	  van	  de	  
activiteit,	  het	  opstellen	  van	  een	  kostenraming	  en	  het	  benaderen	  van	  andere	  mensen	  om	  te	  helpen.	  



	  

	  

Deze	  nieuwe	  bestuursstructuur	  heeft	  als	  groot	  voordeel	  dat	  het	  	  meer	  mensen	  de	  ruimte	  biedt	  om	  
een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  dorpsactiviteiten	  zonder	  dat	  het	  direct	  leidt	  tot	  een	  langdurige	  
verplichting	  voor	  het	  invullen	  van	  een	  bestuursfunctie.	  Daarnaast	  kunnen	  de	  bestuursleden	  zich	  veel	  
beter	  richten	  op	  de	  taken	  die	  in	  het	  belang	  zijn	  van	  het	  dorp,	  zonder	  dat	  men	  alle	  tijd	  en	  energie	  
hoeft	  te	  steken	  in	  het	  organiseren	  van	  alle	  activiteiten.	  

Commissies	  

Op	  basis	  van	  de	  huidige	  activiteiten	  stellen	  wij	  voor	  om	  de	  volgende	  commissies	  in	  het	  leven	  te	  
roepen:	  

• Paasactiviteiten;	  
• Taisener	  Rais	  (commissie	  bestaat	  al);	  
• Taisner	  Fietstocht	  (in	  overleg	  met	  Roelie	  en	  Roelf);	  
• Intocht	  Sinterklaas	  (commissie	  bestaat	  al);	  
• Kerstactiviteiten	  (Kerstboom	  en	  kerstnachtdienst);	  
• Oud	  en	  Nieuwfeest	  (kloksmeren	  blijft	  het	  AB	  doen);	  
• Commissie	  feestweek	  Thesinge	  (1x	  per	  5	  jaar);	  
• Ad	  hoc	  commissies	  voor	  nieuwe	  of	  eenmalige	  activiteiten	  (zoals	  bijvoorbeeld	  de	  

wandeltochten).	  

Werkwijze	  

Voor	  elke	  commissie	  is	  er	  een	  aanspreekpersoon.	  Deze	  heeft	  de	  volgende	  taken:	  

• Opstellen	  kostenraming	  en	  plan	  richting	  het	  bestuur;	  
• Benaderen	  van	  vrijwilligers	  voor	  de	  activiteit;	  
• Uitvoeren	  van	  de	  activiteit	  samen	  met	  de	  vrijwilligers;	  
• Financiële	  verantwoording	  achteraf;	  

Draaiboeken	  en	  eigen	  draai	  (want	  Taisners	  doun	  het	  zulf)	  

Voor	  alle	  bestaande	  activiteiten	  zijn	  er	  al	  draaiboeken	  beschikbaar,	  zodat	  elke	  commissie	  niet	  het	  
wiel	  opnieuw	  uit	  hoeft	  te	  vinden.	  Maar	  we	  willen	  iedereen	  die	  in	  een	  commissie	  zit	  vooral	  uitnodigen	  
om	  een	  eigen	  draai	  te	  geven	  aan	  de	  activiteiten.	  Zo	  wordt	  het	  ook	  voor	  iedereen	  een	  beetje	  eigen.	  

	  

Thesinge,	  7	  maart	  2014	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  
Geerten	  Eijkelenboom	  
Voorzitter	  
	  


