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Profiel ledenraadslid SeniorWeb 
 

 

Ledenraadslid zijn bij SeniorWeb, iets voor u? 
Wilt u zich aanmelden als kandidaat-ledenraadslid voor de verkiezing van 2022? Dit overzicht geeft u een beeld van 
de rol en de taken van de ledenraad. Meer leest u ook in de statuten.  
 

Over SeniorWeb  
SeniorWeb is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken voor 
senioren. Wij bieden leden al sinds 1996 computerhulp en uitleg over computers en internet. SeniorWeb is in het 
hele land actief. Wij werken nauw samen met vele vrijwilligers, het bedrijfsleven en (lokale) overheden.   

 

Wat doet de SeniorWeb-ledenraad? 
Via de ledenraad kunnen gekozen leden van SeniorWeb meedenken (‘sparren’) en meebeslissen over de koers van 
de vereniging. De ledenraad vormt een klankbord tussen leden, bestuur en directie, en behartigt het belang van 
leden. De ledenraad bestaat uit 35 personen. Per provincie worden minimaal 2 en maximaal 4 ledenraadsleden 
benoemd.  
 
Onderstaand figuur geeft de plek van de ledenraad binnen de organisatie weer.  

  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
De taken van de ledenraad zijn: 

Signaleren 
Ledenraadsleden weten als geen ander wat er in de digitale wereld speelt en wat mogelijke (toekomstige) behoeften 
zijn van de doelgroep van SeniorWeb. De ledenraad informeert het bestuur en directie hierover. Met deze informatie 
kan SeniorWeb zijn dienstverlening verder verbeteren.   
 
Sparren 
Het bestuur en directie delen ideeën en plannen met de ledenraad tijdens de Algemene Ledenvergadering (‘sparren’). 
De mening van ledenraadsleden wordt gebruikt om de ideeën en plannen aan te scherpen.   
  

https://files.seniorweb.nl/uploadedfiles/wwwseniorwebnl/over_seniorweb/nieuws_statuten/statuten%20seniorweb.pdf
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Besluiten 
De ledenraad vervult een aantal formele taken, zoals vastgesteld in de statuten. Dit zijn o.a.:  

• Het vaststellen van de begroting;  
• Het goedkeuren van de balans en de financiële jaarrekening;  
• Het benoemen van de leden van de kiesraad voor ledenraadsverkiezingen;  
• Het benoemen van het landelijke bestuur, de leden van het landelijk bestuur;  
• Het goedkeuren van de statuten;  
• Het vaststellen van de jaarlijkse ledenbijdrage. 
 

   

 

 

 

 

 

Wie zoeken wij? 
Ieder lid van SeniorWeb is van harte welkom om zich aan te melden als kandidaat-ledenraadslid.  
Geschikte kandidaten:  

• hebben belangstelling voor de digitale wereld;  
• onderschrijven de uitgangspunten van SeniorWeb en dragen deze uit;   
• weten wat er speelt onder senioren als het om de digitale wereld gaat, en kunnen de directie en 

bestuur van SeniorWeb hierover informeren;  
• werken samen met andere ledenraadsleden aan een gezamenlijk resultaat;  
• zijn minimaal 2 x per jaar beschikbaar voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  

  
Tijdsinvestering en vergoeding 

De maximale zittingsduur voor een lid van de ledenraad is 2 x 4 jaar. Ledenraadsleden ontvangen geen vergoeding. 
Gemaakte reiskosten voor het bezoeken van de ledenraadsvergaderingen worden vergoed à € 0,19 per km, of 
openbaar vervoer 2e klasse. Voor eventueel overige gemaakte kosten worden in voorkomende gevallen afspraken 
gemaakt.  
  
Een ledenraadslid vertelt  
Marian Holla-Eerdmans: ‘Juist in deze tijd is het heel interessant om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen!’  
Lees het verhaal van Marian op onze website.   

 

http://www.seniorweb.nl/verkiezing

