VERGADERTECHNIEK
5.1. INLEIDING.
kennen op cle J,.i'1. ZeiI school een aantal soort vergaderingen.
De formele verqaderingenrzoals de Voor- rjn najaarsvengaderingen
eÍr de rrlerkbesprekingen * scheepsraden'
Bij ierJer soort vergadering hoort een eiqen aanpak.
llieronder ulillen !re eerst cle technieken in het. algemeen bespreken.
Daarna de specifieke of iets andele aanpak bij de scheepsraden.
i.rJe

5.2. ALGEMENE VERGADERTECHNIEK.
5,2.1. DE UOORZIÏTER.
De voorzitter heeft tijdens de vergadering een belangrijke taak,
namel i jk :
a) Het in de hand houden van een vergadering. Zorgen dat er niet teveel afqeduaald ulotdt.
Als er t{dens de behandeling van een punt andere punten naar
voren kofrenrdeze wel onthouden maar er nog niet op ingaan.Ga er
pas op in bij de rondvraag of als het punt op de agenda staat.
A1s je er trrel {rp inqaat urordt de vergadering snel chaotisch.
b ) Zorg ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen. Draerit dit echter
uit op een aantal keren herhalenrmoet je ureten af te kappen,
dit irvrínr de beschikbare tiid,
Bij dit moet je goed oppassen dat je iemand niet tekort doet.
lijant door iets op een andere manier te zeggen, kan het voor
een aantal mensen heel verhelderend rrlerken.
c) Zr:rg er als voorzitter voor dat je steeds alles korte zakelijk
en duidelijk kan sarnenvatten. llierdoor ueet iedereen urat er gezegcJ en afgesproken is'
ÍYlaar na zulke samenvaLtinqen moet je er rrrel aandenken dat de
diskussie niet ureer van voor af aan beqintr
Dus sluit ieder Í:unt goed af met een samenvatting.
d,) Houdt de tijtJsindeling van cJe vergadering goed in de gaten.
De voorzitter - gespreksleider moet tevens voldoen aan een aantal
m'enselijke karaktereigenschappenrdie hij ook moet tonen tijdens
het uitoefenen van zijn funktie, namelijk:
ïoon altijd respekt voor de anderen.
lïaak geen misbruik van je positie. ( nit geldt natuurlijk ook in
de boot).
Probeer je in te leven in de ander.
5.2.7. D[

NCITULËN

-

NI]TULT5Ï.

Spraek van te voren of aan het begin ' van de vergadering af r.uie zal
notuleren.
Laat of maak van een vergadering uiaar meerdere mensen aan deelnemen
en uaar afspraken urorden gemaakt rnotulen maken.
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Bij cJe samenvattinqen van rJe voorzit,terkan de not.ulist kijken of hijzelf of de voorzitter niets vergeten is,
Let als slot van de notulen a].!"e besluiten en uit te voexen rrlerkzaamheden nog een keer op een rijtjerzodat deze snel dnuk te vinden
zijn.
0e notulist heeft hir..raan zijn handen r"roL en zaL dus zelf niet of
heel beperkt aan de verqadering deelfl€ÍnBrtr
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5.2r3,

DE

VOTIRBER['IDING,

0m zinnig en qoed te vergadeten is de voorbereiding van het hoogste

belang.

De punten uaar bij de v0CIrilereiding ilan gedacht moet uiorden zíjn:
a ) lle deel nemets van de verqadering op tijd uitnodigen.
b ) De deel nemets ruim van te voren op de hoogte brengen van de

bijbehorende informatie.
t, om de deelnemÊrs de mogelijkheid te geven om zich op de vergaderin q voCIr te bereiden.
c ) ile voor zitter of iemand anders moet zorgen dat alle papielen
die voo r de vergadering euentueel va n belang kunnen zijn, tijrJens
de verg adering aanurezig zijn,
d) ÍIeak me t de rnensen van het huislroude n afsf:raken betreffende de
ko ffi e etCrr
agenda met
Di

5.2.4.08 EVALUAI'If.
Sluit iedere vergadering af met een evaluatie. Laten alLe deelnemers
daarbij proberen om opbouurende kritiek te leveren ft.b.t, het vÊrlBop
van de vergadering. Afbrekende krit'iel< urelk L za negatief .
Trek uit deze evaluatie ook lering voor de volgende keren'
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5.3. SCHEEPSRADEN.
zijn uerkbesprekingenrom de lopencJe zaken van de
jeugdherberg
soepel te laten verlopenr
zeilschool
Ëen r,rerktrespreking rrrordt anders aangepakt als een formele ver*
gadering. De verschillen zitten in:
: Het niet maken van notulen, daarvool in de plaats kan je volstaan met een besluitenfijst. Bij de scheepsraad is dit het
scireep sraadf armul i er.
De voorbereiding hoeft alleen maar te bestaan uit het afspreken
van een tijd en het ophalen van het scheepsradenboek.
ltraaE aan het dienstdoende slaftÍd ook even of er nog mededelingent
vragen of iets anders is.
-De vcorzitter is hierbij niet neutraalr maar naast zíjn funktie
oak gelloon deel Í-lBfIlPr r
Scheepsraden

Er is bij de scheepsraad een vaste aqenda:
1 0pening.
2 Inqekomen stukken + mededelingen.
3 Verslag van de dag van kursus, karnp en de thuisblijvers'
4 Huishoudelijke zakBn
5 Zeiltips etc..
6 Te verrichten reparaties.
7 Bootindelíng.
I ÍlondvraêQr
I Nieuu.,e voorzitter - r,lalkapitein.
1l-JBeoordelingen.
1 1 EonnenverkDD[].
1 2 51ui ting.
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