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1. Algemeen  

Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten 

en wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige bestuur. Het huishoudelijk 

reglement kan worden aangepast in geval van: 

• wijzigingen in de werkwijze,  

• uitbreiding van de activiteiten of; 

• anderszins relevante herzieningen in het beleid en/of activiteiten van Stichting 

Jeugdwerk Berkel-Enschot.  

Elk jaar wordt het huishoudelijk reglement geëvalueerd door het bestuur en zo nodig herzien. 

Het huishoudelijk reglement dient in de praktijk als handleiding voor het bestuur en de bij 

SJBE aangesloten commissies. 

2. Doelstelling van Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot 

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot stelt zich ten doel het bevorderen en organiseren van 

activiteiten voor de jeugd en jongeren van Berkel-Enschot. De stichting wil een 

maatschappelijk verankerde organisatie zijn die van toegevoegde waarde is voor de 

maatschappij.  

3. Werkwijze van de Stichting jeugdwerk Berkel-Enschot 

3.1 Structuur van de stichting 

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot bestaat uit een bestuur en diverse commissies. Afgeleid 

van de statuten zal het bestuur minstens bestaan uit drie leden, te weten: 

- Voorzitter; 

- Secretaris; 

- Penningmeester. 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

- Jorrit van de Put – Voorzitter 

- Monique van den Dries – Secretaris 

- Charlotte Rijnen – Penningmeester 

- Thijs Jonkers – algemeen bestuurslid 

- Tom Spijkers – algemeen bestuurslid 

- Marc Smout – algemeen bestuurslid 

De stichting werkt met diverse commissies welke belast zijn met organisatiezaken (PR & 

Communicatie, Fondsen- en sponsorwerving, Vrijwilligerszaken, Materiaal) binnen de 

stichting en de organisatie van de verschillende activiteiten (Carnaval, Pasen, Koningsdag, 

KVW OB, KVW BB, Halloween en Sinterklaas). De financiële afwikkeling en organisatie van 

de activiteiten zijn de verantwoordelijkheid van het bestuur. De rol van het bestuur is in deze 

een coördinerende, controlerende en beleidsbepalende rol ter ondersteuning van de 

commissies. 

3.2 Taken en bevoegdheden bestuursleden 

Voorzitter  

• Heeft algemene leiding van de stichting; coördinatie en leiding geven aan bestuur; 

• Bestuurlijke representatie en vertegenwoordiging extern; 

• Stelt in overleg met de secretaris de agenda’s voor de vergaderingen op; 

• Leidt de bestuursvergaderingen; 

•  Is eerste aanspreekpunt voor bestuursleden; 
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• Spreekt bestuursleden aan op het vervullen van hun taken; 

• Overlegt met officiële instanties; 

• Leidt de bijeenkomsten welke door het bestuur worden georganiseerd. 

Secretaris 

• Vervangt indien nodig de voorzitter; 

• Beheert de algemene mailbox; 

• Doet de verslaglegging van alle vergaderingen;  

• Archiveert; 

• Doet de postbehandeling en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie; 

• Verzorgt het algemeen jaarverslag van de stichting in aanvulling op het financieel 

jaarverslag van de penningmeester. 

Penningmeester 

• Beheert de financiële administratie;  

• Stelt financiële overzichten op zoals de begroting, balans en winst- en 

verliesrekening; 

• Maakt het financiële jaarverslag van de stichting; 

• Beheert de financiën; 

• Toetst de begroting en voert de financiële controle van de commissies.  

Commissie PR & Communicatie 

• Onderhoudt de website en houdt de database op de website actueel; 

• Beheert de website en houdt deze actueel; 

• Beheert / verzorgt de huisstijl van de stichting; 

• Ondersteunen van externe communicatie en publiciteit; 

• Eindredactie website en uitgaande nieuwsberichten.  

Commissie fondsen- sponsor werving 

• Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers; 

• Opstellen / aanpassen sponsorbeleid; 

• Opstellen / aanpassen beleid omtrent fondsenwerving; 

• Coördineren uitvoering sponsorbeleid; 

• Coördineren uitvoering beleid omtrent fondsenwerving en verantwoording hiervan. 

Commissie Vrijwilligerszaken  

• Beheren en registreren van vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten van de 

Stichting; 

• Coördineren werving van vrijwilligers; 

• Opstellen / aanpassen vrijwilligersbeleid. 

Wanneer er een vacature is worden bovenstaande taken verdeeld over de overige 

bestuursleden. Het bestuur kan zo nodig een beroep doen op externe deskundigen. 

Verantwoordelijkheid bestuur  

Als eindverantwoordelijke over de door de Stichting georganiseerde activiteiten is het 

bestuur, te allen tijde, bevoegd om in het belang van de Stichting, ten behoeve van haar 

activiteiten, maatregelen te treffen. Vanuit deze rol mogen de bestuursleden 



4 
 

beleidsvoorstellen indienen, informatie opvragen bij de verschillende commissies en 

gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de commissies.  

Verantwoording bestuur  

Het bestuur van een stichting is niet gehouden aan het organiseren van een algemene 

ledenvergadering, aangezien een stichting geen leden kent. Het bestuur moet echter wel 

verantwoording afleggen over haar handelen. Jaarlijks zal in januari een 

bestuursvergadering worden belegd waarin de verschillende bestuursleden verantwoording 

afleggen over de werkzaamheden en ontwikkelingen binnen de desbetreffende rol/functie. In 

deze vergadering brengt de penningmeester verslag uit middels de winst- en verliesrekening 

en de balans. Een externe kascontrole commissie heeft voorafgaand decharge verleent aan 

de penningmeester over de resultaten van het voorgaande jaar en brengt hier schriftelijk 

verslag van uit in de vergadering. Tevens wordt in deze vergadering de begroting voor het 

komende jaar besproken en ter goedkeuring aangeboden door de penningmeester. 

Inbreng tijdens de vergadering  

Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht. Ideeën van bestuursleden zijn 

welkom en worden besproken of doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

3.3 Verslaglegging 

Notulen  

Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteiten- besluitenlijst) gemaakt, dat zo snel 

mogelijk na de vergadering wordt verspreid onder de bestuursleden. In de eerstvolgende 

bestuursvergadering worden de notulen formeel bekrachtigd na het doornemen van de 

notulen op tekstuele dan wel inhoudelijke opmerkingen. 

3.4 Rooster van zitting hebben en aftreden  

Aftreden geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden of in overleg 

met de overige bestuursleden. Een bestuurslid dat niet naar behoren functioneert, kan met 

een meerderheid van stemmen tot aftreden worden gedwongen na voorafgaande 

aanzegging. Het bestuur kent een rooster van aftreden dat is gebaseerd op termijnen van 3 

jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

Het bestuur dient altijd te bestaan uit minimaal drie leden. Gecombineerd aftreden is niet 

mogelijk voor de volgende combinaties:  

- Voorzitter/secretaris  

- Secretaris/penningmeester  

Als er voor een functie geen opvolger is nemen andere bestuursleden de taak op zich. 

4. Besluitvorming  

Besluiten door het bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. In 

het geval van een staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Een 

bestuurder met een persoonlijk belang dat tegenstrijdig is aan het belang van de stichting, 

mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur. Een 

tegenstrijdig belang van een bestuurder is een vorm van belet van die bestuurder. 

Belet- en ontstentenisregeling 

Van ontstentenis is sprake als een bestuurder of commissaris ontbreekt en er een vacature 

in het bestuur bestaat, bijvoorbeeld door aftreden, ontslag of overlijden. Belet is de situatie 

waarbij een persoon nog wel deel uitmaakt van het bestuur, maar tijdelijk niet in staat is om 
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diens taak te vervullen. Bijvoorbeeld door vakantie, langdurige of ernstige ziekte, 

tegenstrijdig belang, schorsing of geboorteverlof. 

Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden zal het bestuur veertien (14) dagen 

wachten met het nemen van een definitieve beslissing totdat het betreffende bestuurslid zijn 

of haar mening over een onderwerp heeft gegeven, tenzij de beslissing van het betreffende 

bestuurslid niet van invloed is op de uitkomst van de beslissing. 

In het geval van spoedeisende beslissingen waarop de beslissing van één of meer 

bestuursleden niet kan worden afgewacht, heeft een bestuurslid vierentwintig (24) uur om 

zijn of haar beslissing mede te delen, tenzij de beslissing van het betreffende bestuurslid niet 

van invloed is op de uitkomst van de beslissing. 

Bij belet of ontstentenis van het hele bestuur zullen de leden van de voorbereidingsgroepen 

van de activiteitencommissies een plaatsvervanger aanwijzen voor de voorzitter, secretaris 

en penningmeester. 

5. Geschillen/conflicten 

Geschillen kunnen gemeld worden bij de voorzitter of de vertrouwenspersoon. Na melding 

van het geschil wordt met de indiener besproken of de kwestie vertrouwelijk dient te blijven 

of dat het bestuur in overleg treedt met de betrokkene(n).  

Indien gewacht kan worden tot de eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur een 

besluit nemen over het vervolg van de procedure of een oplossing van de kwestie.  

Indien niet gewacht kan worden tot de eerstvolgende bestuursvergadering neemt de 

voorzitter een tijdelijk besluit en stelt hiervan de overige bestuursleden onverwijld in kennis 

van het genomen besluit.  

6. Financiën  

6.1 Inkomsten 

De inkomsten van de stichting bestaan uit:  

- Eigen bijdragen van deelnemers voor deelname aan activiteiten; 

- Sponsoren; 

- Subsidies; 

- Fondsen; 

- Giften. 

6.2 Het beheer van de financiën  

De financiën worden beheerd middels een lopende rekening en een spaarrekening door de 

penningmeester. Er wordt een jaarrekening en een verslag door de penningmeester 

geschreven en gepresenteerd op de eerste bestuursvergadering van het kalenderjaar. Het 

boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar. De 

penningmeester beheert tevens de kas.  

Een externe kascontrolecommissie controleert jaarlijks de boeken van de penningmeester en 

verleent, na goedkeuring, de penningmeester decharge over het afgelopen boekjaar. De 

kascontrolecommissie brengt schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur. 
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6.3 Het gebruik van de financiële middelen 

De financiële middelen worden aangewend voor de volgende zaken:  

• Activiteiten te organiseren door het bestuur en de commissies; 

• Bestuurskosten gemaakt ten behoeve van de stichting; 

• Stichtingskosten (Notariskosten, kantoorkosten, promotie, onderhoud website) 

• Vrijwilligerskosten als telefoongebruik en of vervoerskosten conform het 

vrijwilligersbeleid; 

• Bedanken van vrijwilligers:  

o Vrijwilligersbedankje (cadeau van max. € 5,- per vrijwilliger per activiteit); 

o Gezamenlijk eten en drinken na afloop van een activiteit.  

Overige kosten enkel indien noodzakelijk met goedkeuring van het bestuur. De 

penningmeester stelt een begroting op voor de uitgave en inkomsten van de stichting. De 

penningmeester controleert de begrotingen van de commissies ook en beoordeelt of deze in 

lijn zijn met de stichtingsbegroting. Het bestuur keurt de begroting op de eerste vergadering 

van het jaar goed. 

7. Commissies  

Stichting Jeugdwerk Berkel-Enschot organiseert activiteiten voor de jeugd in Berkel-Enschot. 

De activiteiten van de Stichting zijn ondergebracht in verschillende commissies.  

De Commissies worden gevormd door vrijwilligers van de stichting voor het organiseren en 

uitvoeren van uiteenlopende activiteiten; Commissie kunnen ad hoc of structureel zijn. 

Verder kunnen commissies worden uitgebreid met externe deskundigen. Er is een budget 

beschikbaar. De hoogte hiervan wordt bepaald door het bestuur.  

De commissies werken binnen de richtlijnen van het bestuur. Het bestuur is 

eindverantwoordelijk, stuurt de commissie en is bevoegd een commissie te ontbinden 

wanneer daar aanleiding toe is. Elke commissie heeft een contactpersoon in het bestuur. Het 

bestuur heeft de volgende commissies structureel benoemd:  

Activiteitencommissies 

• Carnaval – jaarlijkse organisatie tijdens carnaval van feestavonden voor jeugd    

• Pasen - jaarlijkse organisatie van activiteiten rondom Pasen 

• Koningsdag – jaarlijkse organisatie van activiteiten rondom Koningsdag 

• KVW OB – jaarlijkse organisatie KinderVakantieWerk Onderbouw 

• KVW BB – jaarlijkse organisatie KinderVakantieWerk Bovenbouw 

• Halloween – jaarlijkse organisatie griezel- en spooktocht Halloween 

• Sinterklaas – jaarlijkse organisatie Sinterklaasintocht en voorstellingen  

Organisatiecommissies 

• PR & Communicatie – verzorgen PR & Communicatie, website, social media 

• Fondsen- en sponsorwerving – (coördineren van) werven sponsors en fondsen 

• Vrijwilligerszaken – coördineren van vrijwilligers (werven, behouden, waarderen) 

• Materiaal – coördineren van opslag, onderhoud en verhuur van materialen stichting 
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