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Directiestatuut ZMf 
 

Geaccordeerd door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 13 april 2021, ter goedkeuring door de Le-

denvergadering op ** juni 2021 

 

Artikel 1 Begrippen 

 Algemeen Bestuur: Dagelijks bestuur, aangevuld met de overige leden van het bestuur. 

 Bestuur: het algemeen bestuur, tevens: het bestuur van ZMf als bedoeld in de statuten. 

 Dagelijks bestuur: Dagelijkst bestuur als bedoeld in de Statuten, bestaande uit Voorzitter, secretaris en pen-

ningmeester. 

 Delegatie: het overdragen van wettelijke of statutair toegekende taken en bevoegdheden van het bestuur 

aan de directeur. 

 Directeur: de directeur van ZMf. 

 Financiële verplichtingen: het sluiten van overeenkomsten, bestellen van goederen, het inhuren van dien-

sten en zaken, alles voor zover het leidt tot de uitvloeiing van geldmiddelen. 

 Ledenvergadering: de gezamenlijke leden van ZMf als bedoeld in de statuten. 

 Statuten: de notariële akte inzake de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie d.d. [nieuwe datum] 2021. 

 ZMf: de Vereniging Zeeuwse Milieufederatie. 

   

Artikel 2 Inhoud, wijzigingen en werkingsduur 

 Dit directiestatuut bevat bepalingen over delegatie en de toedeling van bevoegdheden en taken aan het 

algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de directeur.  

 De ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur het directiestatuut en wijzigingen (waaronder begre-

pen: intrekking of wijziging van de werkingsduur) erin vast. Het bestuur doet zijn voorstel na overleg met de 

directeur en eventuele andere betrokkenen. 

 Het directiestatuut en wijzigingen daarin treden in werking op de dag volgend op de dag waarop ze zijn 

vastgesteld, ook voor zover ze goedkeuring behoeven van de ledenvergadering. 

 Het directiestatuut en de wijzigingen daarin gelden voor onbepaalde tijd. 

 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur, algemeen 

 Het bestuur is belast met alle uit de wet en statuten voortvloeiende taken en bevoegdheden, waaronder 

het voorzien in niet in de statuten of krachtens de statuten geregelde aangelegenheden (krachtens artikel 

16 van de statuten) waaronder de vaststelling en wijziging van dit directiestatuut alsmede andere regle-

menten en instructies.  
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Artikel 4 Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur  

Het Dagelijks Bestuur is belast met: 

 de zorg voor de arbeidsverhouding met de directeur, onder meer in de vorm van aanname en ontslag, vast-

stelling van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder werktijden, thuiswerken, verlof, het 

voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en de uitvoering geven van overheidsvoorschriften 

ter zake van de arbeidsverhouding met de directeur; 

 het voordragen van een accountant in verband met de controle van de jaarrekening (krachtens artikel 11 

van de statuten); 

 Het bespreken van het (concept) accountantsverslag met de directeur en de accountant; 

 beslissingen over het wel of niet (laten) voeren van juridische procedures; 

 het bewaken van de dagelijkse voortgang binnen het werkapparaat; 

 het zoeken en aanstellen van een tijdelijke vervanger voor de directeur in geval van langdurige afwezigheid 

van de directeur; 

 het verslag leggen en toelichten van zijn werkzaamheden en besluiten op iedere vergadering van het Alge-

meen Bestuur; 

 de vertegenwoordiging van ZMf, dit In overleg met de directeur. 

 

Artikel 5 Taken en bevoegdheden Algemeen Bestuur. 

Het Algemeen Bestuur is belast met: 

 het ten behoeve van de Vereniging aangaan van geldleningen; 

 het voorbereiden en van besluiten van de Ledenvergadering;  

 het volgen van de uitvoering van het beleid (waaronder: besluiten van de ledenvergadering) op afstand en 

op hoofdlijnen;  

 het geven of onthouden van goedkeuring aan voorgenomen besluiten van de directeur tot: 

 duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere rechtspersoon alsmede verbre-

king van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende beteke-

nis is; 

 het regelen van de medezeggenschap. 

 het bestuur benoemt jaarlijks een accountant en geeft hem de opdracht de jaarstukken te onderzoeken en 

daarover een verklaring dan wel een mededeling af te geven. 

 het bestuur spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de door de accountant gedane 

aanbevelingen in een eventuele management letter; 

 het in overleg met de directeur onderhouden van eigen contacten met besturen van aangesloten organisa-

ties en het op verzoek van de directeur participeren in overleg met besturen van relevante stakeholders. 

 

Het Algemeen Bestuur kan een besluit van de directeur wegens strijd met een algemeen verbindend voor-

schrift, de statuten, het directiestatuut, enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, de redelijkheid en bil-

lijkheid of het belang van de vereniging geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen. 
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Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de directeur, algemeen 

 De directeur ondersteunt met de medewerkers van het bureau het bestuur. 

 De directeur geeft leiding aan het werkapparaat van ZMf. Hij/zij draagt onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur zorg voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van ZMf, voor de uitvoering van voor-

schriften van de overheid en hij/zij coördineert de dagelijkse gang van zaken. 

 Werk- en projectplannen en eventuele andere besluiten met een mogelijk grote gevolgen voor ZMf worden 

door de directeur vooraf ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. 

 De directeur legt driemaandelijks verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering van het algemeen 

en financieel beleid (schriftelijke kwartaalrapportages) en is – meer algemeen - achteraf verantwoording 

schuldig aan het bestuur voor zijn/haar besluiten en andere werkzaamheden. 

 De directeur roept – uit eigen beweging of op verzoek van één of meer leden van het bestuur – vergaderin-

gen van het dagelijks en algemeen bestuur bijeen en draagt zorg voor de planning, voorbereiding, de mate-

riële voorwaarden en de verslaglegging van deze vergaderingen. 

 De directeur draagt zorg voor de dagelijkse contacten tussen het bestuur en de accountant en ondersteunt 

de kascommissie in haar controlerende werk.  

 

Artikel 7 Taken en bevoegdheden directeur, specifiek 

 Binnen de door het bestuur en de ledenvergadering vastgestelde algemene beleidskaders worden aan de 

directeur de volgende taken en bevoegdheden gedelegeerd: 

 uitvoering van het beleid van ZMf; 

 de zorg voor het personeel anders dan de directeur zelf, onder meer in de vorm van aanname en ont-

slag, vaststelling van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder werktijden, thuiswer-

ken, verlof, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met individuele medewerkers 

en overleg met de vertegenwoordiging van het personeel (met inachtneming van art. 8), het uitvoe-

ring geven van de overheidsvoorschriften ter zake van de arbeidsverhoudingen; 

 het jaarlijkse overleg met een vertegenwoordiging van de werknemer. In dat overleg wordt door de 

directeur in ieder geval het reilen en zeilen van het bureau en de jaarstukken ter sprake gebracht. 

 het opstellen van de meerjarenplanning (kwalitatieve en kwantitatieve formatie van het personeel); 

 de uitvoering van het financieel beleid van ZMf; 

 het vertegenwoordigen van ZMf en het verzorgen en onderhouden van contacten namens ZMf; 

 het (laten) voeren van juridische procedures namens ZMf. 

De directeur heeft voorafgaande toestemming nodig van het dagelijks bestuur voor delegatie aan anderen 

van aan hem gedelegeerde bevoegdheden. 

 De directeur is bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen tot € 25.000. Het aangaan van finan-

ciële verplichtingen boven de € 25.000 vereist voorafgaande goedkeuring van de penningmeester.  

 De directeur meldt elke nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een be-

taalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat zij afbreuk kan 

doen aan zijn functioneren voor ZMf of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van ZMf, behoeft 

de directeur de voorafgaande goedkeuring van het bestuur. 

 


