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1. Definitie 
De vrijwilligersadviesraad van de ME/CVS Stichting Nederland (hierna: de Raad en de Stichting) is de 
vertegenwoordiging van de vrijwilligers die werkzaam zijn voor de Stichting. De Raad is een 
zelfsturend orgaan dat relaties onderhoudt met het Bestuur en het Kantoor van de Stichting. 

NOTA BENE: voor vormen van ongepast gedrag en integriteitskwesties is de Raad niet het geschikte 
aanspreekpunt. Hiervoor kan iedereen in de organisatie contact opnemen met de 
integriteitsfunctionaris. In voorkomende gevallen kan de Raad verwijzen naar deze functionaris. 
Vrijwilligers kunnen ook direct een integriteitszaak melden via melding@mecvs.nl. 

2 Plaats in de organisatie 

Binnen de Stichting vormt de Raad – naast het Bestuur en het Kantoor – een adviserend orgaan van 
vrijwilligersvertegenwoordiging. 

2.1 Relatie tot Kantoor 
Waar nodig faciliteert het Kantoor de werkzaamheden van de Raad. De facilitaire ondersteuning 
vanuit het Kantoor omvat onder andere: 

 faciliteren van online vergaderingen en de link communiceren met de voorzitter en secretaris van 
de Raad; 

 reserveren van vergaderruimte bij fysieke vergaderingen; 
 verzorgen van kopieerwerkzaamheden; 
 fungeren als vraagbaak voor de Raad; 
 zorgdragen voor postverzending indien nodig. 

2.2 Relatie tot Bestuur 
De Raad maakt geen deel uit van het bestuur maar laat daar wel de stem van vrijwilligers horen. Om 
handen en voeten te geven aan die stem en om de Raad in staat te stellen haar taakstelling in te 
vullen geldt het volgende: 

 Het Bestuur vraagt advies over beleid dat direct of (voorzienbaar) indirect raakt aan de positie, 
werkzaamheden en/of werkomstandigheden van de vrijwilligers. 

 Het staat het Bestuur vrij om over andere onderwerpen advies te vragen. 
 De voorzitter van de Raad is de contactpersoon voor het Bestuur en licht indien nodig besluiten 

van de Raad toe bij het Bestuur.  
 De voorzitter van de Raad houdt Bestuur en Kantoor op de hoogte van belangrijke besluiten van 

de Raad. 
 Opdat de Raad in staat is tijdig en effectief te kunnen beslissen over het geven van ongevraagd 

advies aan het Bestuur betreffende voorgenomen beleid, stelt het bestuur de Raad op de hoogte 
van relevante agendapunten. Dit geschiedt vijf werkdagen voorafgaand aan de datum van de 
bestuursvergadering, zodat de Raad de tijd heeft om hierover te beslissen. 

3. Doelstelling 
De doelstellingen van de Raad omvatten: 

 het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers van de Stichting; 
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 het functioneren als spreekbuis voor de vrijwilligers van de Stichting in de richting van Bestuur en 
Kantoor; 

 het meedenken over en adviseren met betrekking tot het beleid van de Stichting. 

4. Samenstelling en benoeming van de vrijwilligersraad 
 De Raad bestaat uit maximaal tien stemgerechtigde leden die actief zijn als vrijwilliger bij de 

Stichting. 
 Er wordt gestreefd naar een minimum aantal van vijf raadsleden, bestaande uit vrijwilligers van 

de Stichting inclusief de door de stichting aangestelde vrijwilligerscoördinator. 
 Nieuwe leden voor de Raad kunnen zich aanmelden bij de vrijwilligerscoördinator. Hij/zij brengt 

nieuwe aanmeldingen in bij de eerstvolgende vergadering. 
 Indien het totale aantal van leden en potentiële leden het maximum aantal overschrijdt, dan 

kiezen de leden van de Raad de nieuwe leden. Hun mogelijke bijdrage en competenties vormen 
hierbij de belangrijkste selectiecriteria. Hierover wordt transparant en eenduidig 
gecommuniceerd met de aspirant-leden. 

 Er geldt geen maximale duur voor het lidmaatschap van de Raad. Wel vraagt de Raad aan haar 
(potentiële) leden zich voor de duur van minimaal een jaar te verbinden aan de Raad. 

 Wanneer de Raad bestaat uit drie leden of minder, dan zal de Raad bij belangrijke/ingrijpende 
besluiten schriftelijk/per e-mail een ad hoc klankbordgroep van vrijwilligers samen te stellen. 
Deze groep bestaat uit vrijwilligers van de Stichting die in vertrouwelijkheid eenmalig willen 
meedenken over een advies. Deze klankbordgroep bestaat uit minimaal het aantal leden dat 
nodig is om tijdelijk de Raad weer aan te vullen tot het minimum aantal leden van vier. 
Voorbeeld: bestaat de Raad nog uit twee leden, dan zal de klankbordgroep uit minimaal twee 
leden moeten bestaan. 

 Indien het de Raad niet lukt om een ad hoc klankbordgroep van minimale omvang te realiseren, 
zal de Raad afzien van (ongevraagd) advies. 

5. Taakstelling 
In algemene zin behartigt de Raad de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Daarnaast 
vertegenwoordigt de Raad de vrijwilligers van de organisatie bij de besluitvormingsprocessen die 
betrekking hebben op het vrijwilligerswerk en op de algemene doelstellingen van de Stichting.  

5.1 Taakomschrijving Raad 
De Raad verdeelt in onderling overleg haar taken en functies en kiest uit de leden een voorzitter, een 
plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De taken van de Raad omvatten de volgende: 

 De kerntaak van de Raad is het adviseren van het Bestuur over voorgenomen besluiten. 
 De Raad kan het Bestuur ongevraagd adviseren over zaken die het van belang acht. 
 De adviezen van de Raad zijn binnen de organisatie zwaarwegend. Dit geldt voor zowel 

gevraagde als ongevraagde adviezen. Dat betekent dat in het geval Bestuur en/of Directie een 
advies niet overnemen, zij zich verplichten hun keuze inhoudelijk te onderbouwen.  

 Bij eventuele conflicterende of contrasterende belangen tussen donateurs, vrijwilligers, Bestuur 
en/of Kantoor kan de Raad een bemiddelende rol spelen. 

 De Raad vergadert ten minste vier per jaar en doet dat in principe online. Naar aanleiding van 
actuele dringende gebeurtenissen of voor speciale onderwerpen kan de Raad een extra 
vergadering organiseren. Vergaderdata worden aan het eind van elk kalenderjaar vastgesteld 
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voor het volgende jaar. Om snel tussentijds te kunnen schakelen met betrekking tot besluiten 
over het geven van ongevraagd advies, maakt de Raad gebruik van een digitaal 
communicatieplatform voor instant messaging. 

 Omdat vrijwilligers (in de regio) vaak direct contact hebben met donateurs, kan de Raad – naast 
haar primaire taak van belangenbehartiging voor vrijwilligers – mogelijk ook fungeren als 
spreekbuis voor donateurs en overige belanghebbenden (patiënten) van de Stichting. 
Nadrukkelijk is de Raad echter niet een formeel vertegenwoordiger van donateurs. 

5.2 Taakomschrijving (plaatsvervangend) voorzitter 
• onderhouden van contact met de Directie en het Bestuur; 
• vaststellen van de agenda voor vergaderingen, indien nodig in overleg met de secretaris; 
• voorzitten van de vergaderingen van de Raad; 
• ervoor zorgen dat de adviezen van de Raad aan het Bestuur worden gestuurd; 
• coördineren van de werkzaamheden van leden van de Raad. 

5.3 Taakomschrijving secretaris 
• vaststellen van jaarlijkse vergaderdata en locaties (veelal online) van de Raad; 
• uitnodigen van de leden van de Raad voor vergaderingen; 
• aanspreekpunt voor de voorzitter bij het vaststellen van de agenda voor de raadsvergadering; 
• verspreiding van alle relevante stukken; 
• zorgdragen voor het opstellen en verspreiden van notulen binnen de Raad; 
• beheren van de inkomende en uitgaande stukken van de Raad. 

5.4 Taakomschrijving overige leden 
• Meedenken en meepraten in vergaderingen van de Raad. 
• Zich voorbereiden op vergaderingen (bv. door het lezen van de stukken). 
• Praktisch ondersteunen van de Raad bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. 

5.5 Taakomschrijving/rol vrijwilligerscoördinator  
De vrijwilligerscoördinator is binnen de ME/CVS Stichting het centrale aanspreekpunt voor 
vrijwilligers wanneer het gaat om zaken die samenhangen met het vrijwilliger-zijn. De 
vrijwilligerscoördinator is de verbindende schakel tussen de vrijwilligers en de rest van de organisatie 
(Kantoor, Directie en Bestuur). Vanuit die rol maakt de vrijwilligerscoördinator deel uit van de Raad.  


