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N.B.  
Tussentijds kunnen acties toegevoegd worden of eventueel verschoven dan wel geannuleerd, al naar gelang actualiteit. Een en ander vast te stellen door het bestuur. 
 

Actie 2022 Doelstelling Datum gereed Actiehouder Opmerkingen 
1. Bepalen hoe het bestuur binnen de 

vereniging het best geborgd kan 
worden 

2. Bij de eerstvolgende 
statutenwijziging de statuten 
aanpassen met een regeling voor 
ontstentenis (overlijden, ontslag) 
of belet (ziekte) van bestuurders.  

3. In het Huishoudelijk Reglement / in 
de nieuwe statuten opnemen wat 
te doen bij een tegenstrijdig 
belang van een bestuurder. 

4. Een en ander voorleggen aan de 
ALV 

Voldoen aan Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen  
 

1. 1 juli 2022 
 
 
2. 1 juli 2022 
 
 
 
 
 
3. 1 juli 2022 
 
 
 
4. ALV 2022 

Annelies en Jeroen Er is geen noodzaak. We voldoen voldoende 
aan de WBTR. 

Herijking functieomschrijving 
bestuursleden 

Actuele functieomschrijvingen ten 
behoeve van werving 

1 juli 2022 Jeroen Gereed 

Voorstel inzake inzet van vrijwilligers  Beleid hoe we vrijwilligers inzetten 
rekening houdend met de 
ontwikkelingen van het NNO 

1 juli 2022 Carla Wordt opgepakt door nieuwe bestuur 

Uitwerking rapport Inzicht in Vrienden 
en bezoekers, Motivaction, september 
2021 

1. Vrienden laten meedenken met 
de vereniging zorgt voor 
binding. 

2. Inzicht in profiel, wensen en 
behoeften van Vrienden geeft 
input voor een 
waarderingscampagne van 

1 juli 2022 Carla i.s.m. Markt 
en Publiek 

We zijn in gesprek met NNO 

Acties 2022-2023  
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Vrienden en voor een 
campagne om nieuwe Vrienden 
te werven.  

Ontwikkelen kamermuziek nieuwe stijl 
i.o.m. NNO 

 1 juli 2022 Herman, Vera en 
Siela 

We zijn in gesprek met NNO 

Checken rooster van aftreden bestuur Voldoen aan rooster van aftreden 
bestuur 

Sep. 2022 Vera 
 

Gereed 

Regulier overleg 2x per jaar met 
directie NNO  

Afstemming en samenwerking met 
NNO 

Ultimo 2022 Vera Gereed 

Acties 2023 Doelstelling Datum gereed Actiehouder Opmerkingen 
Checken rooster van aftreden bestuur Voldoen aan rooster van aftreden 

bestuur 
Sep. 2023 Madelon 

 
 

Regulier overleg 2x per jaar met 
directie NNO  

Afstemming en samenwerking met 
NNO 

Ultimo 2023 Madelon  

Marketingplan laten uitwerken i.s.m. 
NNO 

Strategie voor de top-3 prioriteiten 
conform uitkomsten bestuurssessie 
1 februari 2022 

April 2023 Madelon/Klaas Het betreft hier de bestuurssessie over de 
uitkomsten van het onderzoek door 
Motivaction. 

Operationeel plan op basis van 
marketingplan i.s.m. NNO 

Concreet Plan van Aanpak om de 
doelstellingen van het onderzoek te 
kunnen behalen. 

September 
2023 

Madelon/Klaas  

Operationaliseren beleid vrijwilligers Vrijwilligers worden ingezet passend 
bij de ontwikkelingen van het NNO 
en marketingplan 

April 2023 Portefeuillehouder 
vrijwilligers 

 

Differentiatie in lidmaatschap 
onderzoek n.a.v. opheffen 
Instrumentenfonds 

 Juni 2023 Penningmeester  

     
     

 


