
Bestuursreglement van de Stichting Naleving Cao 

Tentoonstellingsbedrijven 

BESTUURSFUNCTIES 

Artikel 1 

De voorzitter leidt de vergaderingen en hoorzittingen. 

Artikel 2 

1. De eerste secretaris bekleedt de functie van voorzitter op verzoek van de voorzitter of bij 

diens afwezigheid en treedt alsdan in diens rechten en verplichtingen, doch behoudt zijn eigen 

stem(men). 

2. Is ook de eerste secretaris afwezig, dan neemt de tweede secretaris het voorzitterschap waar. 

Artikel 3 

De eerste secretaris voert de correspondentie en houdt de notulen van de vergaderingen bij. 

Tijdens zijn afwezigheid wijst de voorzitter één van de andere bestuursleden aan ter vervulling 

van zijn functie. 

 

BIJEENROEPEN VAN VERGADERINGEN 

Artikel 4 

1. De schriftelijke oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de eerste secretaris, 

tenminste zeven dagen van tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet 

meegerekend. 

2. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 

behandelen onderwerpen. 

 

SECTRETARIAATSBUREAU VAN DE STICHTING 

Artikel 5 

1. Het bestuur kan de uitvoering van werkzaamheden, waarvoor zij statutair verantwoordelijk is, 

geheel of gedeeltelijk aan het secretariaatsbureau van de Stichting opdragen. 

2. Het bestuur benoemt een bureauadministrateur. 

3. De bureauadministrateur woont de vergaderingen van het bestuur bij, doch heeft daarin 

slechts een adviserende stem. 

4. De bureauadministrateur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het 

secretariaatsbureau van de SNTB. 

5. De bureauadministrateur kan op het secretariaatsbureau een of meerdere medewerkers 

aanwijzen die hem assisteren bij de door hem uit te voeren werkzaamheden. 

Artikel 6 

Op het secretariaatsbureau worden door een bureauadministrateur/trice voor het bestuur van de 

SNTB de volgende werkzaamheden verricht:  

 voor de eerste secretaris: het uitvoeren van de correspondentie, het convoceren, organiseren 

en notuleren van de vergaderingen en hoorzittingen, het bewaren van het archief, het 



verstrekken van inlichtingen, eventueel ook het voorlichten van de pers, overeenkomstig de 

door het bestuur verstrekte instructies;  

 voor de penningmeester: het verzorgen van de boekhouding;  

 alle verdere werkzaamheden hem/haar door het bestuur van de STNB opgedragen. 

 

VERGOEDING BESTUURDERS 

Artikel 7 

Tegelijk met de behandeling van de jaarlijkse begroting voor het volgende boekjaar, stelt het 

bestuur de hoogte van de vergoedingen vast, welke de voorzitter en de bestuursleden voor de 

door hun te verrichten werkzaamheden zullen ontvangen. 

 


