LEIDRAAD VOOR RADEN WERKVELDEN EN SECTOREN
Uit het huishoudelijk reglement van de VGVZ:
ARTIKEL 12
De vereniging kent werkvelden en sectoren. Leden zijn aangesloten bij één of
meerdere werkvelden waarin men werkzaam is, en bij één of meerdere
levensbeschouwelijke sectoren waarmee men zich verwant voelt.

Sectoren en werkvelden
ARTIKEL 28
De vereniging kent werkvelden en sectoren die door het bestuur zijn
ingesteld. Werkvelden zijn georganiseerd naar de verschillende terreinen
waarin geestelijk verzorgers werkzaam zijn.
Sectoren zijn georganiseerd naar levensbeschouwelijke denominatie of affiniteit.
ARTIKEL 29
De coördinatie van ieder werkveld en iedere sector ligt in handen van een
werkveld- of sectorraad. De raden dragen zorg voor de beroepsontwikkeling op
het specifieke domein van hun portefeuille (werkveld of sector).
Een werkveld- of sectorraad bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven bij
de vereniging aangesloten geestelijk verzorgers. Deze raden worden
samengesteld uit vertegenwoordigers van het betreffende werkveld of de sector.
ARTIKEL 30
Leden van de raden hebben een zittingstermijn van vier jaar met maximaal één
keer verlenging. Omwille van de continuïteit van beleid treden leden af volgens
een tevoren door de raad opgesteld rooster van aftreden.
ARTIKEL 31
De raden zijn zelf verantwoordelijk voor de bezetting van zetels in de raad en
benoeming van de raadsleden en stellen hiervoor een intern protocol op.
ARTIKEL 32
De taken van de raden zijn als volgt:
(1) alles wat met het betreffende werkveld of levensbeschouwelijke sector te
maken heeft en het vak raakt, doordenken en verder ontwikkelen;
(2) contact onderhouden met belanghebbende externe partijen;
(3) communicatie met de bij het werkveld of sector aangesloten leden via
onder andere nieuwsbrieven, website en mail;
(4) organiseren van een tweejaarlijks symposium;
(5) actieve deelname aan Open Platform en

(6) adviseren van het bestuur met betrekking tot thema’s die spelen binnen
het betreffende werkveld of sector.
De raden kunnen gebruik maken van ondersteuning vanuit het bestuur,
stafbureau en secretariaat. Voor het werk van de raden is een handleiding en
een door het bestuur vastgesteld financieel kader beschikbaar.
ARTIKEL 33
Tweejaarlijks wordt een symposium georganiseerd, met dien verstande dat de
werkvelden in de regel in de oneven jaren een symposium organiseren, en de
sectoren in de regel in de even jaren.
Het symposium wordt kostendekkend georganiseerd nadat de begroting is
goedgekeurd door de penningmeester van de vereniging. Symposia worden
georganiseerd conform het protocol voor het organiseren van symposia en
studiedagen en vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van het bestuur.
ARTIKEL 34
Werkveld- en sectorraden verzorgen de correspondentie van het werkveld en de
sector en dragen zorg voor verzending van afschriften naar het uitvoerend
secretariaat.
ARTIKEL 35
Vertegenwoordigers van werkvelden kunnen contact onderhouden met externe
vertegenwoordigers binnen hun werkveld, binnen de door het bestuur
vastgestelde kaders. Vertegenwoordigers van sectoren kunnen contact
onderhouden met levensbeschouwelijke instanties.
Afspraken die binnen deze contacten worden gemaakt en die mogelijk invloed
kunnen hebben op het beleid of op de structuur van de vereniging of afspraken
waar mogelijk financiële consequenties aan zijn verbonden, dienen ter
bekrachtiging aan het bestuur van de vereniging te worden voorgelegd. Het
bestuur draagt na het nemen van een besluit terzake verantwoordelijkheid voor
de gemaakte afspraken.

Financieel kader
1. Vergaderkosten van de werkveld- of sectorraad (ruimte en reiskosten) kunnen worden
gedeclareerd bij de VGVZ met een declaratieformulier
(http://www.vgvz.nl/over_de_vgvz/Declaratieformulieren).
2. Symposia, studiemiddagen en andere door de werkveld- of sectorraad georganiseerde
activiteiten worden in principe kostendekkend georganiseerd; kosten moeten dus kunnen
worden betaald uit de deelnemersgelden.
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