
 
 
 
Bestuur Wereldwinkel Driebergen-Rijsenburg 
 
Omschrijving van de bestuurstaken 
 
Het bestuur bestaat statutair uit minimaal drie leden (voorzitter, secretaris, penningmeester) 
en optioneel enkele algemene leden.  
Het bestuur draagt gezamenlijk en binnen de kaders die door de statuten zijn gesteld,  de 
verantwoordelijkheid voor:  
 
- algemeen beheer van de Wereldwinkel waaronder het maken en vaststellen van beleid  
- inititatief nemen tot en doen van investeringen tbv de continuïteit 
- zorgdragen voor een goed medewerkersbeleid 
- representeren van de Wereldwinkel in het algemeen  
- initiëren en onderhouden van interne en externe zakelijke contacten (PR) 
- afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid middels een jaarverslag  
 
De praktische en dagelijkse uitvoering van de winkelactiviteiten wordt verzorgd door het 
Winkelteam, waarin enkele medewerkers uit de winkel zitting hebben. Een van de 
bestuursleden (thans de secretaris) draagt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie met 
het Winkelteam. 
 
Vergaderingen: 
• het bestuur vergadert minimaal 2x per jaar, maar doorgaans eenmaal per 6 weken, 

waaronder tweemaal met het Winkelteam  
• tweemaal per jaar met alle medewerkers 
 
Afgeleide  taken en verantwoordelijkheden voor alle bestuursleden zijn:  
• opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid  
• vaststellen van een verkoopstrategie, assortimentssamenstelling en verkoopprijzen  
• vaststellen van een communicatieplan 
• vaststellen van een winkelautomatiseringsplan  

 
Functie-eisen: 
• onderschrijven doel, visie en missie van de Wereldwinkel 
• motivatie, taakgerichtheid en planmatig kunnen werken 
• verantwoordelijkheidsgevoel 
•  kunnen samenwerken 
•  bereidheid tot deelname aan noodzakelijke cursussen en trainingen 
 
  



 
Specifieke taken, eisen en verantwoordelijkheden per functie  
 
Voorzitter 
 
Taken en bevoegdheden  
• vertegenwoordigen van de Wereldwinkel in het algemeen en in samenwerkingsverbanden 

met andere organisaties 
• opzetten en uitvoeren van lobbyactiviteiten  
• voorzitten vergaderingen en voorbereiden ism secretaris   
 
Functie-eisen  
• goed leiding kunnen geven, besluitvaardig zijn  
• in staat tot ontwikkeling visie 
• kunnen inspireren en organiseren 
• goed kunnen netwerken 
• goede contactuele vaardigheden 
 
Secretaris 
 
Taken en bevoegdheden 
• het voeren van de correspondentie in- en extern 
• voorbereiden en notuleren van vergaderingen ism de voorzitter 
• coördineren van het opstellen van het jaarverslag   
• verzorgen van de communicatie tussen bestuur en medewerkers en onderlinge contacten  
• opstellen, indienen en afhandelen van subsidieaanvragen  
• aanspreekpunt voor het Winkelteam 
 
Functie-eisen  
• goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden 
 
Penningmeester 
 
Taken en bevoegdheden 
• de financiële administratie bijhouden, BTW-aangiftes en het verrichten van alle betalingen  
• zorgdragen voor de juiste financiële procedures in de winkel 
• aanspreekpunt voor de dagelijkse financiële gang van zaken in de winkel: kasverschillen 

verwerken, stortingen doen, geld buiten de kassa beheren 
• coördinatie van de winkelautomatisering 
• bedrijfseconomische beheer van de winkel 
• financiële beleid uitwerken en voorleggen aan het bestuur 
• het verzorgen van het financiële deel van het jaarverslag  (opstellen van balans en winst- 

en verliesrekening, investeringen ramen, financiële resultaten en kengetallen analyseren 
• mogelijkheid om werkzaamheden te delegeren aan een boekhouder 
 
Functie-eisen 
• financiële deskundigheid 
• nauwkeurigheid 
• verantwoordelijkheidsgevoel 
 
 


