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Huishoudelijk Reglement 2014 
 

 

 

 

 
 
HOOFDSTUK I 
 
Van de leden en donateurs 

 
Artikel 1 
De leden worden onderscheiden in: 
a. leden binnen Europa 
b. leden buiten Europa 
c. gezinsleden 
d. student-leden 
 
Artikel 2 
1. De aanmelding als bedoeld in artikel 3 van de statuten is mogelijk op een daarvoor 

bestemd en ter beschikking gesteld aanmeldingsformulier; 
2. Personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen ook lid worden van 

WEEFNETWERK. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de overige leden. 
3. De leden zorgen ervoor dat adresgegevens en eventuele wijzigingen in post- en/of e-

mailadres bekend zijn bij de ledenadministratie. 
4. Kandidaten die tot de vereniging zijn toegelaten ontvangen hiervan schriftelijk 

bevestiging. Zij kunnen de statuten en het huishoudelijk reglement downloaden vanaf 
de website www.weefnetwerk.nl of opvragen bij het secretariaat van het bestuur. 

 
Artikel 2a 
Leden binnen Europa zijn leden uit de EU-lidstaten inclusief Zwitserland. 
 
Artikel 2b 
Alle leden buiten Europa. 
 
Artikel 2c. 
Gezinsleden wonen op hetzelfde huisadres als een gewoon lid. Zij krijgen korting op het 
lidmaatschap, de hoogte van de korting wordt vastgesteld op de Algemene 

Ledenvergadering. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als overige leden, maar 
ontvangen geen blad WEVEN. 
 
Artikel 2d. 
Student-leden krijgen korting op het lidmaatschap, de hoogte van de korting wordt 
vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Om in aanmerking te komen voor de korting 
dienen zij jaarlijks een kopie van het inschrijfbewijs van een door de overheid erkende 
onderwijsinstelling op te sturen naar de ledenadministratie. Student-leden hebben dezelfde 
rechten en plichten als gewone leden. 
 
Artikel 3 
Het bestuur bevordert het contact met de leden via de website www.weefnetwerk.nl  en 
door middel van het tijdschrift WEVEN, dat in elk geval vier maal per jaar verschijnt. 
 

Artikel 4 
Begunstigers/donateurs, zoals beschreven in artikel 5 in de statuten, zijn organisaties 
(instellingen, opleidingen of bedrijven) die de ontwikkelingen van WEEFNETWERK willen 
volgen en/of de vereniging een warm hart toe dragen. 

http://www.weefnetwerk.nl/
http://www.weefnetwerk.nl/
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a. Donateurs ontvangen het tijdschrift WEVEN en kunnen inloggen op het besloten 
gedeelte van de website. 

b. Donateurs hebben geen stemrecht. 
c. Eén persoon mag, als afvaardiging van de donateur, voor de ledenprijs aan de 

activiteiten van de vereniging deelnemen. 
 
 
HOOFDSTUK II 
 
Van het bestuur 
 
Artikel 5 

In artikel 7 van de statuten is bepaald dat het bestuur uit tenminste drie leden bestaat. Voor 
de spreiding van de werkzaamheden is een bestuur van 5 tot maximaal 7 personen gewenst. 
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) stelt het aantal bestuurders vast; statuten 
artikel 7.2. 
 
Artikel 5a 
Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar gekozen, en kunnen maximaal twee 
keer herkozen worden. 
 
Artikel 5b 
Indien tussentijds een vacature ontstaat in het bestuur beslist het bestuur of de taken tot de 
eerstvolgende ALV onderling verdeeld kunnen worden. Zo niet, dan wordt er zo snel 
mogelijk een aspirant bestuurslid aangesteld, die de taken tot de volgende ALV op zich 
neemt. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt een nieuw bestuurslid 

benoemd. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats 
in van degene in wiens plaats hij benoemd is. 
 
Artikel 6 
Het bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Het draagt zorg 
voor de naleving van de statuten en reglementen en vertegenwoordigt de vereniging, met 
inachtneming van artikel 9 van de statuten. 
 
Artikel 7 
Het bestuur heeft de taak alle zaken die in het belang van de vereniging zijn te coördineren, 
nieuw beleid te initiëren en zorg te dragen voor het uitvoeren van bestaand beleid. Dit beleid 
wordt beschreven in een beleidsplan en jaarlijks door de ALV vastgesteld. 
Het bestuur benoemt werkgroepen, redacties en commissies waaraan het een aantal taken 
delegeert, zulks onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. 

 
Artikel 8 
Naast het in de statuten bepaalde, is de secretaris belast met de correspondentie en het 
bekend maken van de besluiten en verordeningen. Hij zorgt voor het bijeenroepen van de 
vergaderingen. Verder brengt hij op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het 
jaarverslag uit.  
 
Artikel 9 
De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en zorgt voor de nodige 
verzekeringen, in overleg met het bestuur. Hij doet alle door het bestuur of de Algemene 
Leden Vergadering goedgekeurde uitgaven en int op de daarvoor bepaalde tijden de 
contributie en de verder de vereniging toekomende gelden. 
Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer zoals 
beschreven in artikel 13 van de statuten.  

 
Artikel 9a 
De penningmeester draagt zorg voor het voeren van de ledenadministratie, de uitvoering 
kan gedelegeerd worden aan een van de leden van de vereniging. 
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HOOFDSTUK III 
 
Vergaderingen 
 
Bestuursvergaderingen. 
Artikel 10 
1. De  voorzitter bepaalt in overleg met de andere bestuursleden, tijdstip en plaats van de 

bestuursvergadering. Op verzoek van twee bestuursleden wordt binnen 10 werkdagen 
een vergadering bijeengeroepen. 

2. De voorzitter stelt in samenspraak met de secretaris de agenda vast, maar is verplicht 
een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee 

bestuursleden. 
3. De voorzitter heeft het recht anderen dan de leden van het bestuur voor een 

vergadering uit te nodigen, mits dit in de agenda van de vergadering wordt vermeld. 
4. Besluiten worden in het bestuur bij meerderheid van stemmen genomen, bij staking van 

stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. 
5. Bij het verslag van elke vergadering wordt een besluiten lijst opgemaakt. 
6. Op bestuursvergaderingen van minder dan drie bestuursleden, kunnen geen besluiten 

worden genomen. 
 
Artikel 11 
Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen indien geen bestuurslid zich 
tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming 
deelnemen. 
 

Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Artikel 12 
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op een plaats in het land die goed 
bereikbaar is met openbaar vervoer. 
 
Artikel 13 
Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden als bepaald in de artikelen 10 tot en met 
15 van de statuten.  
De agenda van de Algemene Leden Vergadering bevat tenminste de volgende punten: 
a. de notulen van de vorige algemene leden vergadering; 
b. jaarverslag, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van het 

afgelopen jaar; 
c. financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar opgesteld en gepresenteerd door de 

penningmeester; 

d. rapport van de kascommissie; 
e. vaststelling contributies en bijdrage donateurs; 
f. vaststelling begroting voor het komende jaar. 
g. Beleidsplan en/of werkplan voor het komende jaar; 
h. bestuursverkiezingen; 
i. benoeming kascommissie; 
 
Artikel 14 
De stukken behorende bij de ALV zullen gepubliceerd worden op het besloten gedeelte van 
de website en zijn desgewenst opvraagbaar bij de secretaris. 
Op elke Algemene Ledenvergadering worden de notulen van de vorige vergadering 
besproken en na goedkeuring door de vergadering getekend door de voorzitter en de 
notulist. 
 

Artikel 15 
Indien op de agenda van de Algemene Ledenvergadering een bestuursverkiezing voorkomt, 
dienen de namen van eventuele tegenkandidaten uiterlijk twee en zeventig uur voor de 
aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. 
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Artikel 16 
De kascommissie bestaat uit twee leden, door de ALV benoemd. Zij worden benoemd voor 
twee jaar. Ieder jaar treedt één der leden af en is niet herkiesbaar, tenzij de vergadering 
anders beslist.  
Er wordt één reservelid benoemd, deze volgt een eventueel tussentijds aftredend lid 
automatisch op. 
 
Artikel 17 
Over wijzigingen in het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten in een 
Algemene Ledenvergadering, met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte 
stemmen. Het voorstel tot wijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is 
opgenomen, ligt tenminste vijf dagen voor de vergadering op een daartoe geschikte plaats 

voor de leden ter inzage en is in te zien op het besloten deel van www.weefnetwerk.nl 
 
Artikel 18 
Indien een begrotingsbehandeling op de agenda van de Algemene Ledenvergadering 
voorkomt, ligt deze tenminste vijf dagen voor de vergadering voor de leden ter inzage op 
een geschikte plaats en is in te zien op het besloten deel van www.weefnetwerk.nl  
 
Artikel 19 
Geen lid voert het woord, dan na dit van de voorzitter te hebben verkregen. 
Over hetzelfde voorstel mag niemand meer dan twee maal het woord voeren, tenzij de 
voorzitter hem om bijzondere redenen hiertoe toestemming geeft. Deze bepaling geldt 
evenwel niet voor de voorzitter, de voorsteller en de persoon op wie het voorstel betrekking 
heeft. 
 

Artikel 20 
Behoudens het bepaalde in artikel 15.3 der statuten en artikel 19 van het huishoudelijk 
reglement, wordt over elk voorstel bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist, bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
Artikel 21 
Stemvolmachten, met inachtneming van artikel 11.2 van de statuten, dienen te worden 
gedeponeerd bij de secretaris vóór aanvang van de vergadering. 
 
Artikel 22 
Bij schriftelijke stemmingen kan de voorzitter een stembureau inrichten, bestaande uit 
minimaal drie leden. Dit stembureau beslist alle kwesties omtrent de geldigheid van een 
stem. 
 

Artikel 23 
Schorsing van een vergadering 
De voorzitter schorst de Algemene Ledenvergadering als 
a. het bestuur hiertoe besluit 
b. de vergadering hiertoe bij meerderheid van stemmen besluit. 
Bij schorsing wordt vastgesteld wanneer de vergadering zal worden voortgezet. Dit kan zijn 
op dezelfde dag op een nader te bepalen tijdstip, of op een andere dag. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.weefnetwerk.nl/
http://www.weefnetwerk.nl/
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HOOFDSTUK IV 
 
Van de gelden 
 
Artikel 24 
Contributie 
a. De hoogte van de contributie, de korting voor gezins- en student-leden, alsmede de 

minimum donatie voor donateurs, wordt jaarlijks bepaald door de Algemene 
Ledenvergadering. Eventuele verhoging van de contributie vindt plaats aan de hand van 
het inflatiecijfer afgegeven door het CBS, tenzij er door het bestuur gegronde redenen 
worden gevoerd om van dat percentage af te wijken. 

 
Artikel 25 
1. Een eventuele contributiewijziging gaat het eerstvolgende kalenderjaar in na de 

vaststelling in de Algemene Vergadering.  
2. De penningmeester int de contributie van nieuwe leden uiterlijk een maand na hun 

toetreding. Iemand die voor 1 juli lid wordt is de volle jaarcontributie verschuldigd, zij 
die op of na 1 juli toetreden, zijn voor dat jaar slechts de helft van de jaarcontributie 
verschuldigd. Men kan vrijwillig kiezen voor een jaarlidmaatschap en heeft dan recht op 
alle  nummers van WEVEN die dat jaar zijn verschenen. 

3. Contributies en donaties dienen voor het lopende verenigingsjaar telkens voor 1 februari 
van dat jaar te worden voldaan. 

4. Bij het niet tijdig betalen van het lidmaatschap volgt eind februari een 1e 
betalingsherinnering. Twee weken later volgt een aanmaning. De extra kosten die 
hiervoor worden gemaakt worden doorberekend. De kosten hiervoor worden 

doorberekend. Nog twee weken later volgt een aangetekende aanmaning. Ook hiervan 
worden de kosten doorberekend.  
Volgt dan nog geen betaling, dan wordt toezending van het blad gestaakt en wordt het 
lid uitgesloten van deelname aan activiteiten, eventueel gevolgd door ontzetting uit het 
lidmaatschap. 

 
Artikel 26  
Onkostenvergoedingen 
De leden van het bestuur, werkgroepen, redacties, commissies en leden met een 
bestuursopdracht declareren onkosten gemaakt ten behoeve van WEEFNETWERK.  
De bewijzen van gemaakte onkosten dienen aan de penningmeester te worden overhandigd.  
De ALV keurt de begroting goed voor het lopende jaar en legitimeert daarmee de commissie 
tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de goedgekeurde begroting moet contact 
worden opgenomen met de penningmeester. 

Als WEEFNETWERK willen wij het Openbaar Vervoer stimuleren. De reiskosten worden 
vergoed op basis van openbaar vervoer, per trein 2e klas. Autokosten worden alleen 
vergoed als er dwingende redenen zijn om met de auto te reizen. De hoogte van de 
kilometervergoeding wordt bepaald in de ALV. 
In bepaalde gevallen en na overleg met de penningmeester bestaat de mogelijkheid een 
voordeel-urenkaart voor het openbaar vervoer of een gedeelte daarvan te declareren. 
 
HOOFDSTUK V 
 
Van de werkgroepen, redacties en commissies 
 
Artikel 27 
Voor een groot aantal taken benoemt het bestuur werkgroepen, redacties en commissies  
Redacties en commissies worden voor langere tijd benoemd, werkgroepen worden tijdelijk 

benoemd voor het organiseren van een activiteit.  
 
Artikel 28 

1. Eén van de leden van het bestuur is contactpersoon voor de werkgroep, redactie of 
 commissie. De werkgroep, redactie of commissie zorgt voor verslaglegging.  
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2. Commissies, redacties en werkgroepen beslissen binnen de gestelde kaders en het 
beleid van WEEFNETWERK zelfstandig over de werkwijze en taakverdeling binnen de 
groep.  

3. De contactpersoon in het bestuur van commissies, redacties en werkgroepen  krijgt 
 desgevraagd van de penningmeester een overzicht van de financiële stand van  zaken. 

4. Commissies, redacties en werkgroepen maken een jaarplan, indien noodzakelijk 
 een begroting en een jaarverslag inclusief een financiële verantwoording. 
 
Artikel 29 
Redacties 
De redactie van het tijdschrift WEVEN voert haar werkzaamheden uit binnen het kader dat 
beschreven is in het redactiestatuut voor het tijdschrift WEVEN. 
Dit redactiestatuut is opgesteld en wordt aangevuld in onderling overleg tussen het bestuur 
en de  redactieleden.  
 
De redactie van de website www.weefnetwerk.nl voert haar werkzaamheden uit binnen het 
kader dat beschreven is in het redactiestatuut voor de website. 
Dit redactiestatuut is opgesteld en wordt aangevuld in onderling overleg tussen het bestuur 
en de redactieleden.  

 
Artikel 30 
Commissies. 
Commissies hebben een specifieke landelijke taak. De taakomschrijving van deze 
commissies is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. (zie bijlage)  
 
Artikel 31 
Werkgroepen. 
Voor de werkgroepen van steeds terugkerende activiteiten is de werkwijze in een draaiboek 
gedetailleerd beschreven voor wat betreft operationele zaken. De taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn in een apart hoofdstuk vastgelegd. Na afloop wordt de activiteit 
geëvalueerd en het draaiboek zo nodig aangevuld en/of bijgesteld. Dit is uitgangspunt bij de 
benoeming van de werkgroep voor de volgende activiteit. 
 

Voor de ad-hoc werkgroepen stelt het bestuur de opdracht vast en worden in overleg met de 
werkgroep leden, taken, bevoegdheden, tijdpad, omvang en, indien nodig, budget van de 
werkgroep vast gesteld. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd.  
 
Artikel 32 
Het bestuur blijft eindverantwoordelijk en kan een werkgroep, redactie of commissie 
ontbinden. 

http://www.weefnetwerk.nl/
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HOOFDSTUK VI 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 33 
Buiten de gevallen, door de wet, de statuten of dit reglement voorzien, heeft het bestuur het 
recht alles middels verordeningen te regelen. 
 
Artikel 34 
De verordeningen worden door publicatie op de website en in het blad WEVEN aan de leden 
bekend gemaakt. Op overtreding van de verordeningen kan het bestuur een boete stellen. 

 
Artikel 35  
In alle gevallen, waarin dit reglement noch de verordeningen voorzien, beslist het bestuur. 
 
Artikel 36 
Van elk artikel van dit reglement kan door de Algemene Ledenvergadering dispensatie 
worden verleend. 
 
Artikel 37 
Dit reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 maart 2014 
 
 
Het bestuur van WEEFNETWERK 
 

2014 ,  .................................. 
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1. INLEIDING 
  

In de Statuten wordt weergegeven hoe de organisatie van WEEFNETWERK er uit ziet 
In het Huishoudelijk Regelement (HHR)worden gedragsregels van leden en bestuur 
vastgelegd. 
 
Als aanhangsel bij het HHR wordt het Organisatie Reglement van onze vereniging 
uiteengezet. Hierin wordt in grote lijnen uitgewerkt wie wij zijn en hoe we met elkaar willen 
werken. 
 
2.  ORGANISATIE 
 

WEEFNETWERK is een vereniging VAN, DOOR en VOOR de leden. 
Dit betekent dat er voortdurend een beroep gedaan wordt op de leden om mee te denken en 
taken op zich te nemen. In 2013 had de vereniging: 
 zes commissies met een vaste kern van vrijwilligers.  
 twee commissies met een jaarlijks wisselend aantal vrijwilligers, voor de organisatie van 

de  Landelijke Weefdag en de Leden Contactdag  
 twee redacties  
 
 
2.1.     Organisatiestructuur 2008-2013 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALV 

Bestuur 

Landelijke Dag 

Leden contact dag 

Speciale 
evenementen 

Commissie Zakelijk 

Redactie WEVEN Web redactie 

PR-Commissie 

Bibliotheek 
commissie 

Commissie  
cursuscoördinatie 

Commissie Nieuws 

Commissie  
activiteiten 

25 %- regeling 
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3.  SAMENWERKINGSVERBANDEN  
 
3.1 ALV en het bestuur 
De formele besluitvorming over zaken die de vereniging aangaan ligt bij de Algemene Leden 
Vergadering (ALV). De ALV kiest het bestuur en benoemt de voorzitter. Aan hen wordt het 

dagelijks bestuur van de vereniging gegeven, binnen het vastgestelde beleid en de kaders 
van een vastgestelde begroting. Het bestuur krijgt hiermee van de ALV de machtiging de 
vereniging in rechte te vertegenwoordigen en bindende overeenkomsten te sluiten. Het 
bestuur legt aan de ALV verantwoording af, dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag en 
een jaarlijkse financiële verantwoording. 
 
Het bestuur, commissie , redacties en werkgroepen. 

Het bestuur zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging, maar is niet in staat 
alle werkzaamheden die hierbij noodzakelijk zijn zelf te verrichten. 
Commissies, redacties en werkgroepen staan het bestuur bij. Iedere commissie, redactie of 
werkgroep heeft een bestuurslid als contactpersoon. 
Uiteindelijk blijft het bestuur, namens de ALV, verantwoordelijk voor alle activiteiten die 
worden uitgevoerd.  
 
Samenwerking tussen de commissies  
Om ervoor te zorgen dat de vereniging in alle delen van het land actief is en blijft,  streven 
we ernaar dat in iedere commissie afgevaardigden uit alle vier districten zitting hebben. In 
ieder district is een bindpunt actief waarin zitting hebben een Cursuscoördinator en 
coördinatoren met als aandachtsgebied PR, Activiteiten en Nieuws.  
 
3.2  COMMUNICATIE 

Communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging, is en blijft een voortdurend 
aandachtspunt. Een vereniging die landelijk is georganiseerd en niet beschikt over een eigen 
onderkomen zal aandacht moeten blijven besteden aan de communicatie binnen die 
vereniging. De leden moeten elkaar kunnen vinden en in staat zijn kennis te kunnen nemen 
van ontwikkelingen, ideeën en opbouwende kritiek met elkaar kunnen delen. 
 
Communicatiemomenten en –middelen 
 De Landelijke Weefdag en de Ledencontactdag 
 Het tijdschrift WEVEN 
 De website: www.weefnetwerk.nl 
 De post en e-mail 
 YouTube, Facebook en/of LinkedIn. 

 
Communicatielijnen in de organisatie  

Zie organisatieschema pag.18 
 Ieder bestuurslid heeft één of twee aandachtsgebieden en is verantwoordelijk voor het 

contact met de commissies en werkgroepen die binnen dat aandachtsgebied vallen. 
 Bij belangrijke beslissingen met betrekking tot een specifiek onderwerp worden er 

vertegenwoordigers van de desbetreffende werkgroep uitgenodigd in de 
bestuursvergadering. 

 Minimaal 1x per jaar vindt overleg plaats tussen het bestuur en alle commissies. 
 Minimaal 1x per jaar vindt overleg plaats tussen het bestuur en de redacties. 
 Minimaal 1x per jaar is er een overleg met de docenten die actief zijn binnen 

WEEFNETWERK 
 Minimaal 1x per 2 jaar is er een samenkomst met de specialistenkringen. 
 Tijdens de Schuitjesdag, bestemd voor de vrijwilligers met een contract, ontmoeten de 

vrijwilligers elkaar informeel. 
 Bindpunten delen alle ontwikkelingen op landelijk niveau zoveel mogelijk met elkaar om 

de ontwikkeling van WEEFNETWERK te bevorderen.  
 
 
 
 

http://www.weefnetwerk.nl/
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3.3 VRIJWILLIGERS 
Het uitgangspunt van WEEFNETWERK is VAN, VOOR en DOOR de leden. Dit betekent dat 
elk lid zich actief inzet voor de vereniging. Toch is het van belang dat er regels worden 
vastgelegd, die voor alle leden gelden. 
Wij spreken van een vrijwilliger als iemand een duidelijk omschreven taak op zich neemt 
binnen de vereniging. De vrijwilliger krijgt een contract waarin alle regels zijn vastgelegd 
rondom taken, verantwoordelijkheden, vergoedingen en de wijze van declareren.  
De richtlijnen en de declaratieformulieren zijn te vinden op de website onder bestuurszaken 
en zijn ook op te vragen bij de penningmeester.  
Door ondertekening van het contract is de vrijwilliger WA-verzekerd voor evt. schade tijdens 
werkzaamheden die voor de vereniging worden uitgevoerd.  
Wanneer dit noodzakelijk is bestaat de mogelijkheid voor het volgen van een cursus om zo 

een taak beter te kunnen uitvoeren.   
Als dank voor hun inzet wordt elk jaar voor de vrijwilligers met een vrijwilligerscontract een 
zgn. ‘Schuitjesdag’ georganiseerd. 
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Bijlage 2  Taken, Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
 
1. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Doel 

De Algemene Leden vergadering neemt als hoogste orgaan van de vereniging formele 
besluiten binnen het kader van de doelstelling van WEEFNETWERK. 
 
Taken: 
 Evalueren van het gevoerde beleid, 
 Beoordelen van het jaarverslag, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het  

gevoerde beleid 

 Beoordelen van het financieel jaarverslag van de penningmeester 
 Beoordelen van concept kaderstellende stukken (Statuten, Huishoudelijk Reglement,    

Beleidsnota’s, Beleidsplannen)  
 Beoordelen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar. 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 Vaststellen van het jaarverslag, 

 verlenen van decharge aan het bestuur, indien akkoord met het financiële jaarverslag, 
 vaststellen van de kaderstellende stukken, 
 Vaststellen van de begroting voor het komende jaar, 
 Benoeming van de voorzitter van het bestuur in functie, 
 Benoeming van bestuursleden, 
 Beslissen over wijzigingen van de structuur van de vereniging, 
 Behandeling van beroepen van ex-leden inzake hun royement. 

 
 
2. HET BESTUUR 
 
Doel en plaats binnen de vereniging  
Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur bestaat 
uit 5 tot 7 personen. Namens de leden heeft het bestuur de opdracht alle zaken, die in het 
belang van de vereniging zijn, te coördineren, nieuw beleid te initiëren en zorg te dragen 
voor het uitvoeren van bestaand beleid. Dit beleid wordt beschreven in een beleidsplan en 
drie- of vijf jaarlijks door de ALV vastgesteld. Jaarlijks wordt uit het beleidsplan een aantal 
zaken benoemd die voor dat jaar als werkplan gelden. Vanuit het uitgangspunt dat 
WEEFNETWERK een vereniging is VAN, VOOR en DOOR de leden, delegeert het bestuur 
een groot aantal taken aan commissies, redacties en werkgroepen. 
 

Werkwijze 
 Eén maal per maand is er een bestuursvergadering op een vastgestelde locatie in 

Utrecht. 
 
Communicatielijnen. 
 In de structuur van de vereniging zijn de communicatielijnen vastgelegd, maar de 

communicatie krijgt in de praktijk vorm en inhoud.  
 

Taken: 
 De algemene/dagelijkse leiding van de vereniging. 
 Coördinatie van de taken binnen het op de ALV vastgestelde beleid 
 Initiëren van nieuw beleid 
 Het instellen van noodzakelijke nieuwe commissies en werkgroepen 
 Commissie- en werkgroep leden benoemen 

 Beheer financiën (jaarrekening, begroting) 
 Bijhouden van de ledenadministratie 
 Verzorgen van een goede communicatie binnen de vereniging. 
 Maken van een jaarverslag 
 Het bestuur stelt 1x per 3 of 5 jaar een beleidsplan op en jaarlijks een werkplan. 
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 Minimaal 1 x per jaar een ALV uitschrijven en de stukken hiervoor verzorgen 
 Verslaglegging van de vergaderingen 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.  
 Minimaal 1x per jaar het uitschrijven van een Algemene Ledenvergadering. 
 Zorgdragen voor de organisatie van de Landelijke Weefdag en Leden Contactdag. 
 Vrijwilligers worden benoemd door het bestuur en ontvangen een vrijwilligerscontract.  
 Overleg met de redacties en de diverse commissies één tot tweemaal per jaar 
 Volgen van de statuten en het daarop gebaseerde Huishoudelijk Reglement.  
 Contacten onderhouden met de vier bindpunten.  
 Zorgen voor goede voorwaarden m.b.t. het bijhouden van ledenadministratie en de 

financiën 

 
3.   Commissies 

 
3.1 COMMISSIE Public Relations, Activiteiten en Nieuws 
 

Doel  

Werven van nieuwe leden én stimuleren van weven bij de leden en anderen. 
WEEFNETWERK naar buiten toe zichtbaar maken. Het onderzoeken van vernieuwende 
activiteiten en de diverse activiteiten op elkaar afstemmen. Verzamelen van Nieuws over 
activiteiten op het gebied van Weven en textiel. 
De diverse redacties op de hoogte stellen van zaken die op de website of in het blad WEVEN 
kunnen verschijnen. 
 

Plaats binnen de vereniging 
De commissie heeft medewerkers die lid zijn van de diverse bindpunten, waarvan ook een 
cursuscoördinator deel uit maakt. De leden van de diverse bindpunten hebben als 
aandachtsgebied PR, Activiteiten en Nieuws. 
 
Communicatielijnen. 
In de structuur van de vereniging zijn de communicatie lijnen vastgelegd, de communicatie 

krijgt in de praktijk vorm en inhoud.  
 
Taken voor het aandachtsgebied PR 
 Bijstellen van het draaiboek en portfoliovoorbeeld voor tentoonstellingen; 
 Vaststellen bij welke vaste tentoonstellingen/beurzen onze aanwezigheid gewenst is en 

dit coördineren;  
 Proefgetouwen voor demonstraties regelen; 
 Samenstellen van PR-kisten, aanvullen en beschikbaar stellen voor gebruik; 
 Maken van promotiemateriaal, waaronder een wervingsfolder en het continueren van de 

huisstijl. Dit alles in samenwerking met de Redactie van WEVEN, de Redactie van de 
website, de commissie Zakelijk en het bestuur; 

 In samenwerking met Educatie en de commissie Zakelijk kijken waar mogelijkheden 
liggen voor samenwerking met scholen/opleidingen/musea op het gebied van textiel en 
met name weven. 

 
Taken voor het aandachtsgebied Activiteiten 
 Mogelijkheden tot nieuwe activiteiten onderzoeken door bijvoorbeeld aan te sluiten bij 

andere textielevenementen of door in een naburige locatie een dagdeel specifiek te 
organiseren voor wevers; 

 Afbakening van de inhoud van de Landelijke Weefdag en de Leden Contactdag en 

uitwerken van mogelijkheden voor beide dagen. 
 

Taken voor het aandachtsgebied Nieuws 
 Per district inventariseren welke tentoonstellingen, beurzen, markten, cursussen, 

workshops, openingen en jubilea plaatsvinden. Deze mogelijk bezoeken en een lijst 
samenstellen van de voor de leden van WEEFNETWERK belangrijke evenementen; 
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 Relevante activiteiten doorgeven aan beide redacties.  
 In het bindpunt bespreken of er door WEEFNETWERK actie ondernomen moet worden. 
 Opzetten van een goed inzichtelijk systeem binnen ieder bindpunt, zodat bij 

terugkerende activiteiten de informatie te vinden is. 
 Bestaande informatie en contacten binnen de bindpunten opvragen. 

 
Taken voor de commissie Public relations, Activiteiten en Nieuws 
 Maken van een jaarplan en jaarverslag, inclusief begroting en financiële  

verantwoording 
 De ALV keurt de begroting van de commissie goed voor de lopende periode en 

legitimeert daarmee de commissie tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de 
goedgekeurde begroting moet bijtijds contact worden opgenomen met de 

penningmeester. 
 

 
3.2 COMMISSIE CURSUSCOORDINATIE 
 
Doel  
Het organiseren van cursussen en workshops teneinde de kennis en vaardigheden van het 
weven te vergroten. 
 
Plaats binnen de vereniging 
Er zijn vier bindpunten verdeeld over het land. In elk bindpunt wordt een Cursuscoördinator 
aangesteld. De vier cursuscoördinatoren vormen samen de commissie cursuscoördinatie.  
 
Communicatielijnen 

In de structuur van de vereniging zijn de communicatie lijnen vastgelegd, maar de 
communicatie krijgt in de praktijk vorm en inhoud.  
 
Taken 
 De cursuscoördinatoren organiseren jaarlijks verspreid over het hele land cursussen; 
 Publicatie van het totale cursusprogramma in het tijdschrift WEVEN en op de website; 
 Publicatie van de landelijke lijst van docenten de website; 
 De ALV keurt de begroting van de commissie goed voor de lopende periode en 

legitimeert daarmee de commissie tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de 
goedgekeurde begroting dient bijtijds contact te worden opgenomen met de 
penningmeester. 

 Maken van een jaarplan en jaarverslag, inclusief begroting en financiële verantwoording. 
 
 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 In samenwerking met de andere de bindpunten en op verzoek, cursussen organiseren  
 Vaststellen van de meerwaarde van de aangeboden cursussen door WEEFNETWERK 

t.o.v. andere cursusaanbieders (weefcentra, docenten die cursussen in eigen beheer 
organiseren); 

 Bewaking van de kwaliteit van de cursussen en het lesmateriaal. 
 Algemene regels met betrekking tot cursussen en workshops georganiseerd door 

WEEFNETWERK vaststellen en zo nodig bijstellen in overleg met elkaar;  
 Mutaties met betrekking tot docenten en andere cursusaanbieders doorgeven aan het 

secretariaat voor plaatsing op de website. 
 Samenstellen van een lijst van leslocaties + prijzen; 
 
Cursusprijs 
De cursusprijs wordt bepaald door het aantal lesuren. 
De cursusprijs per uur wordt vastgesteld door de ALV. 
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3.3 COMMISSIE ZAKELIJK 
 
Doel 
Alle beschikbare middelen met betrekking tot advertentiebeheer, beheer van de bibliotheek 
en de toekenning van subsidies op een zo evenwichtig mogelijke wijze inzetten.  
 
Plaats binnen de vereniging 
Deze vaste commissie van WEEFNETWERK heeft een belangrijke ondersteunende functie 
voor alle geledingen van de vereniging en bestaat uit minimaal drie leden, met de 
aandachtsgebieden advertentiebeheer, subsidieregeling en beheer bibliotheek. De commissie 
valt rechtstreeks onder het bestuur.  
 

Communicatie lijnen 
In de structuur van de vereniging zijn een groot deel van de communicatielijnen vastgelegd. 
De lijnen zullen in de praktijk verder inhoud en vorm moeten krijgen en daar waar nodig 
aangepast worden. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden met: 
 de penningmeester 
 redactie WEVEN en met de redactie van de website www.weefnetwerk.nl; 
 de commissie cursuscoördinatie 
 de Textielbibliotheek in Horst 
 
Werkzaamheden 
Aandachtsgebied Advertentiebeheer: 

a. Advertentiebeheer van WEEFNETWERK (WEVEN en website) uitvoeren. 
b. Contacten onderhouden met leveranciers, adverteerders, sponsors, donateurs 
c. Verkooppunten voor WEVEN zoeken en de voorwaarden formuleren 

Aandachtsgebied Bibliotheek: 
d. Aanschaffen van nieuwe boeken  
e. In overleg met de redacties het bespreken van nieuw verschenen boeken in WEVEN  
f. Optreden als contactpersoon namens WEEFNETWERK met  de bibliotheek in Horst 

Aandachtsgebied subsidieregeling: 
      g.  verstrekken van subsidie voor cursussen, workshops, contactdagen en alle andere       

activiteiten die tot doel hebben de kennis en kunde van het ambacht weven zoveel 
mogelijk te stimuleren.  

       h. het bewaken en vaststellen van de richtlijnen die gelden voor het verstrekken van 
 subsidie. De aanpassingen van de richtlijnen wordt gepubliceerd op de website.  

 
Taken van de Commissie Zakelijk  
 Maken van een jaarplan en jaarverslag, inclusief begroting en financiële  

verantwoording 
 De ALV keurt de begroting van de commissie goed voor de lopende periode en 

legitimeert daarmee de commissie tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de 
goedgekeurde begroting dient bijtijds contact te worden opgenomen met de 
penningmeester. 
 
 

3.4  Commissie van Toezicht Modulaire Cursus Weefbekwaamheid 
 

De Modulaire Cursus Weefbekwaamheid is ontwikkeld om de kennis en kunde met 
betrekking tot het weven te vergroten. Door het volgen van de volledige cursus bestaat de 
mogelijkheid dat leden een certificaat ontvangen.(zie voor de voorwaarden de  reader 
modulaire cursus weefbekwaamheid). Om de kwaliteit van deze cursus te waarborgen is een 
Commissie van Toezicht ingesteld. 
 

Doel  
 In overleg en samenwerking met de cursus-coördinatoren de kwaliteit van de Modulaire 

Cursus Weefbekwaamheid bewaken en zo nodig bijstellen. 
 Kwaliteitscriteria bewaken voor de mogelijkheid tot het afleggen van de Proeve van 

Bekwaamheid 
 

http://www.weefnetwerk.nl/
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Plaats binnen de vereniging 
De commissie valt onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
Communicatielijnen 
In de structuur van de vereniging zijn de communicatie lijnen vastgelegd, maar de 
communicatie krijgt in de praktijk vorm en inhoud.  
 
Taken 
 De commissie bestaat uit drie personen en is samengesteld in overleg met het bestuur 

van WEEFNETWERK. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. Tijdens de 
eerste drie jaar adviseert het bestuurslid met de taak educatie de commissie.  

 De commissie beoordeelt of de cursist het portfolio volgens de omschreven criteria heeft 
samengesteld.  

 De commissie biedt de cursisten één keer per jaar de mogelijkheid voor een 
tussenevaluatie.  

 De ALV keurt de begroting van de commissie goed voor de lopende periode en 
legitimeert daarmee de commissie tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de 
goedgekeurde begroting dient bijtijds contact te worden opgenomen met de 
penningmeester 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 Indien er bij de commissie twijfel is over de kwaliteit van de uitvoering van een module, 

al dan niet afgetekend door een weefdocent of een instantie, wordt met de cursist 
besproken hoe de kwaliteit te verbeteren.  

 

 
 

4. REDACTIES 
 
REDACTIE WEVEN 
 
Doel  

Het tijdschrift WEVEN bedoeld voor leden (en toekomstige leden) heeft als doel het 
bevorderen van en het inspireren tot weven in de ruimste zin van het woord, teneinde de 
kennis en kunde met betrekking tot het weven te vergroten. 
Het tijdschrift is gezichtsbepalend voor de vereniging en vormt samen met de website hét 
communicatiemiddel, zowel binnen als buiten de vereniging. 
 
Plaats binnen de vereniging 
De redactie van WEVEN is één van de vaste commissies van WEEFNETWERK en bestaat uit 
minimaal drie leden: een hoofdredactrice, een eindredactrice en een redactielid. 
 
Communicatielijnen 
In de structuur van de vereniging zijn de communicatie lijnen vastgelegd, maar de 
communicatie krijgt in de praktijk vorm en inhoud.  
 

Taken 
 Bepalen van de thema’s 
 Zoeken van interessante mensen, 
 Schrijven van artikelen, 
 Bundelen van de informatie uit het land in samenwerking met de coördinatoren Nieuws, 
 Contacten met de drukker, 
 De ALV keurt de begroting van de commissie goed voor de lopende periode en 

legitimeert daarmee de commissie tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de 
goedgekeurde begroting dient bijtijds contact te worden opgenomen met de 
penningmeester. 

 Maken van een jaarplan en jaarverslag, inclusief begroting en financiële verantwoording, 
 De werkzaamheden zijn vastgelegd in een redactiestatuut 
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 In samenwerking uitwerken van de mogelijkheden tot het aanleveren van de informatie 

uit het land door de commissie en de bindpunten.  
 Bepalen wat de plek van het verenigingsnieuws wordt, binnen het tijdschrift; 
 De oplage van WEVEN wordt gerelateerd aan het aantal leden. 
 Zo nodig het redactiestatuut aanpassen aan veranderende situatie 
 
REDACTIE WEBSITE  www.weefnetwerk.nl 
 

Doel 
Verzorgen van de informatie rondom het weven, zowel binnen als buiten de vereniging, met 
het doel het bevorderen van, het inspireren tot weven en de kennis en kunde van het weven 
te vergroten. 
De website is samen met het tijdschrift WEVEN gezichtsbepalend voor de vereniging en 
vormt samen met het tijdschrift WEVEN hét communicatiemiddel, zowel binnen als buiten de 
vereniging. 
 
Plaats binnen de vereniging 

De redactie van www.weefnetwerk.nl is één van de vaste commissies van WEEFNETWERK, 
die uit minimaal vier leden bestaat. 
 
Communicatielijnen 
In de structuur van de vereniging zijn de communicatie lijnen vastgelegd, maar de 
communicatie krijgt in de praktijk vorm en inhoud. In de afgelopen vijf jaar is er al het  
nodige aangepast.  

 
Taken 
 Het verder ontwikkelen en onderhouden van de website; 
 Nagaan in hoeverre de sociale media voor WEEFNETWERK van nut kunnen zijn.  
 De ALV keurt de begroting van de commissie goed voor de lopende periode en 

legitimeert daarmee de commissie tot het doen van uitgaven. Bij overschrijding van de 
goedgekeurde begroting dient bijtijds contact te worden opgenomen met de 

penningmeester. 
 Maken van een jaarplan en jaarverslag, inclusief begroting en financiële verantwoording. 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 Vorm en inhoud geven aan de website; 
 Richtlijnen opstellen voor het onderscheid tussen het algemene gedeelte en het 

afgeschermde deel in overleg met het bestuur. 

 In samenwerking het uitwerken van de verschillende mogelijkheden tot het aanleveren 
van de informatie uit het land, vanuit de commissie met de aandachtsgebieden PR, 
Activiteiten & Nieuws en de bindpunten. 

 Werken volgens het redactiestatuut voor de website 
 Vergroten van technische kennis met betrekking tot websitebouw en –beheer. 

http://www.weefnetwerk.nl/
http://www.weefnetwerk.nl/
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5. Nieuw organogram  
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