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1. Oprichting en doelstelling vereniging 
De Vereniging Dorpsbelang Maurik is opgericht op 13 september 2000. 

1.1 Doelstelling van de vereniging 
Onze vereniging stelt zich als doel het versterken van de eigen identiteit van het dorp Maurik 
teneinde het voortbestaan en leefbaarheid te behouden en zo mogelijk te verbeteren. De 
vereniging heeft geen binding met politieke partijen, kerkelijke instellingen en/of 
gemeentebestuur Buren. Zij streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak onder de inwoners 
van Maurik. 
 
2. Bestuur 
Het bestuur bestaat minstens vijf en ten hoogste negen bestuursleden. 
 

2.1 Bestuursfuncties 
Onderstaand een overzicht van de bestuursfuncties inclusief een globale beschrijving van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
 
Voorzitter 

• Technisch voorzitter bestuursvergaderingen 
• Technisch voorzitter ledenvergaderingen 
• Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten 
• Medesamensteller nieuwsbrief 
• Coördineren en leiden diverse ad hoc taken en bijeenkomsten 

 
Secretaris 

• Samenstellen agenda bestuursvergaderingen 
• Samenstellen agenda ledenvergaderingen 
• Samenstellen agenda voor- en najaarsoverleg met de wethouder 
• Distributie vergaderstukken bestuursvergaderingen 
• Opstellen jaarverslag van de vereniging 
• Verzorgen van correspondentie 
• Aanspreekpunt voor derden 
• Contactpersoon naar gemeentelijke en overige instanties 
• Bestuursmutaties doorgeven aan KvK en overige instanties 
• Reserveren vergaderruimte t.b.v. ledenvergaderingen 
• Coördineren ad hoc taken en bijeenkomsten 

 
2e Voorzitter: taken zie voorzitter. 
 
2e Secretaris: 

• Notuleren bestuursvergaderingen 
• Notuleren ledenvergaderingen 
• Ledenadministratie 
• Verzamelen nieuwsfeiten ten behoeve nieuwsbrief (zomer en winter editie) 
• Verantwoordelijk voor het laten kopiëren van vergaderstukken bij de gemeente 
• Coördinatie van de verspreiding van de nieuwsbrief 

 
Penningmeester: 

• Innen contributiegelden 
• Doen van betalingen 
• Administratie van kas, bank en giro 
• Opstellen jaarverslag van de penningmeester 
• Contact met kascontrole commissie 
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2e penningmeester: zie o.a. penningmeester. 
 
Algemeen adjunct: 

• Algemene bestuursfunctie 
• Bestuurslid moet, indien nodig, ieder bestuurlid kunnen vervangen 

 
Diverse andere taken zoals incidentele contacten met derden, vertegenwoordiging bij ad hoc 
besprekingen en bijeenkomsten (o.a. themabijeenkomsten van de gemeente)  zullen à la minuut 
worden toegedeeld aan daarvoor geïnteresseerde en beschikbare bestuursleden. 
Het desbetreffende bestuurslid informeert de overige bestuurleden tijdens een eerst volgende 
bestuursvergadering. 
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Bijlage 1 Statuten 
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Bijlage 2 Huishoudelijkreglement 
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