
Organisatiemodel Sebaldeburen.net 
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Bestuur (7 pers) 

Activiteitenkoepel 

kidsclub 5 mei workshop senioren feestweek 

kerstverlichting 

Verkeer 

Wonen 

Zorg 

dierenweide 

dorpsklanken 

Groen Seb.b 

bar 

schoonmaak 

tuin 

onderhoud 

burendag wolddiepfestijn jeugd 

Openb ruimte 

Kolom 

activiteiten 
Kolom maatsch 

thema’s 

Kolom 

vrijwilligers 
Kolom 

overig 

Horeca-beheer 

school 

Vaste gebruikers 



activiteitenkoepel 

- samenstelling 

o vaste kern + flexibele/wisselende aanvulling 

o 2 vaste leden zijn lid van bestuur, waarvan er één als voorzitter optreedt 

o 3 (of ander aantal) vaste leden 

o 1 of 2 vertegenwoordigers per onderliggend groepje/commissie van lopende projecten 

o De vaste leden bewaken hoofddoel (uiteraard ism wisselende leden) 

o na afronding project stopt vertegenwoordiging  

o toegankelijk voor iedereen uit het dorp 

- doel 

o Hoofddoel:  

 waarborgen dat er voldoende activiteiten worden georganiseerd 

 voor iedere doelgroep 

 met de nodige variatie 

o bepalen welke activiteiten worden georganiseerd 

o uitvoering hiervan waarborgen door mensen te benaderen of uitvoerende (werk)groepjes of commissies samen te stellen 

o voortgang bewaken van lopende projecten 

o evalueren van projecten 

o financiële vinger aan de pols houden 

- aandachtspunt 

o balans tussen te weinig en te veel 

o openbare vergadering kenbaar maken in Dorpsklanken 

o er voor zorgen dat de vertegenwoordigende deelnemers gemotiveerd blijven om te komen 

o bij onvoldoende beweging / dynamiek zelf aan blijven jagen / mensen benaderen 

o rol Kids Club: bespreken  

 

  



Kolom maatschappelijke thema’s of klankbordgroepjes 

- Wonen / Verkeer / Openbare ruimte 

o samenstelling: representatieve mix uit dorp + portefeuillehouder bestuur 

o overleg: 1x per jaar sowieso, vaker als er iets gevraagd wordt, tussentijds in ruste 

o Openbare ruimte tov Groen Sebaldeburen:  

 hoe de verbinding leggen?  

 Zijn doelstellingen en uitgangspunten gelijk? Dan één groep? 

- Zorg 

o coördinatiegroep als het gaat om connectie tussen zorgvraag en zorgaanbod 

o samenstelling: portefeuillehouder bestuur + geschikte mensen uit het dorp 

o wijze van inrichting pas bepalen na adviezen van professionals of ervaringsdeskundigen, bv De Schans 

 

Kolom vrijwilligers 

- bar-/schoonmaak-/tuinploeg 
o coördinator (niet uit bestuur) 
o overleg: 2x per jaar (sept + januari), waarbij deel van bestuur aanwezig 
o verder contact loopt via coördinator 

- onderhoudsploeg 
o onderhoudscoördinator (niet uit bestuur) 
o lijst met vrijwilligers en hun vakmanschap 
o bij bijzondere projecten of bijzonderheden 

 

Kolom overig 

- beheer beheerder zit niet in bestuur, maar schuift naar behoefte aan 

- dorpsklanken  redactie ca 5 mensen, werkt zelfstandig, geen regulier overleg nodig, contact via contactpersoon 

- school  4x per jaar regulier overleg, minimaal aanwezig: 2 van vz, secr, penn.m + directeur + MR + evt onderhoudscoördinator 

- dierenweide  groep nieuw samenstellen, 2x per jaar regulier overleg 

- vaste gebruikers  judo, Shanty, kerk, Zuidemakapel, volleybal, 1x per jaar overleg 


