ORGANOGRAM BESTUUR RV NAUTILUS
mei 2021

VOORZITTER

functie

taak

ondersteuning/mandatering

COMMISSARIS
RECREATIEF ROEIEN
OUDE PLANTAGE

●
●

recreatief roeien OP
vlootplan deelplan OP
(in bestuur: afstemming Rotte)

●
●
●
●

coördinator werkplaats
commissies (stuur)instructie OP
toercommissie
coördinator veiligheid Nieuwe Maas

COMMISSARIS
RECREATIEF ROEIEN
ROTTE

●
●

recreatief roeien Rotte
vlootplan deelplan Rotte
(in bestuur: afstemming OP)

●
●
●
●

coördinator werkplaats
commissie FiftyFit
coördinator veiligheid-Rotte
coördinator zoek-een-ploeg

●
●
●

leiding bestuur
public face vereniging
monitort clubontwikkeling

COMMISSARIS
PRESTATIE ROEIEN

●
●
●

wedstrijdroeien
jeugdroeien
roeikwaliteit in de hele
vereniging

●
●
●
●
●
●

coördinator instructeursopleiding
instructiecoördinatoren Rotte
afroeicommissies OP & Rotte
dispensatiecoördinator
wedstrijdcoördinator
jeugdcoördinator

●

commissie Van Oord Nautilus
bedrijvenregatta
commissie Roei Triathlon
Rotterdam
jeugdbestuur

COMMISSARIS
GEBOUWEN

●
●
●

onderhoud gebouwen
nutsvoorzieningen
schoonmaak

●
●
●

schoonmaakster/-bedrijf
inhuur onderhoud aannemers
tuincommissie

●
●

SECRETARIS

●
●

correspondentie in- & extern
verslaglegging bestuur

●
●
●

commissie nieuwsbrief
commissie jaarboek
coördinator website

PENNINGMEESTER

●
●
●

betalingen
jaarrekening & begroting
verzekeringen

●
●
●

coördinator ledenadministratie
commissies bar OP/ Rotte
kascommissie

ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN
Artikel 12 van het huishoudelijk reglement regelt de benoeming en het aftreden van bestuursleden:
● een bestuurslid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen
● een bestuurslid kan eenmaal herbenoemd worden
● met een 2/3e meerderheid in de Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid voor een derde termijn benoemd worden
● ten minste 10 leden kunnen bestuurskandidaten voorstellen, uiterlijk 14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering
●
naam

functie

benoemd

aftredend

benoemd

aftredend

benoemd

aftredend

benoemd

aftredend

Sandra Gant

voorzitter

30-11-2015 30-11-2018 30-11-2018 30-11-2021

Wim Balvert

commissaris recreatief roeien OP

27-03-2017 27-03-2020 03-2020

Arjen de Blok

commissaris recreatief roeien Rotte

29-03-2010 29-03-2013 25-03-2013 25-03-2016 21-03-2016 21-03-2019 04-04-2019 04-04-2022

Anna Notenboom

commissaris prestatie roeien

03-05-2021 03-05-2024

Marina van Holst

commissaris gebouwen

19-04-2021 19-04-2024

Joke Stenvert

secretaris

26-03-2012 26-03-2015 30-03-2015 30-03-2018 30-03-2018 30-03-2021

Dino Bodzinga

penningmeester

04-04-2019 04-04-2022

03-2023

