Handreiking voor Kringen van de NVRR
Januari 2007

1. Inleiding
Binnen de NVRR zijn verschillende kringen actief. Het is
beleid van het bestuur om rond verschillende thema’s, op
basis van functies of geografische ligging etc., het vormen
van kringen te stimuleren.
De NVRR kent de volgende kringen:








Secretarissen;
Provinciale Rekenkamers;
G4;
Rechtmatigheid;
Onderzoek;
Juristen;
Overijssel i.o..

Het doel van de kringen is tot op heden in beperkte mate
omschreven. Voor de Kring van Secretarissen wordt
bijvoorbeeld op de website vermeld, dat de bijeenkomsten
als doel hebben het uitwisselen van informatie, kennis en
ervaring.
In de praktijk - maar dat zal ook afhangen van de reden van
verenigen - kan ook sprake zijn van standpuntbepaling
(Rechtmatigheid) door de kring.

2. Handreiking
Gezien de uiteenlopende mogelijkheden voor het
functioneren van kringen, legt het bestuur in deze notitie een
instructie ten behoeve van de NVRR-kringen vast.
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2.1 Oprichting
a. Het initiatief tot het oprichten van een kring kan
genomen worden door één of meer leden of door het
bestuur.
b. Leden kunnen zich aansluiten bij een kring, nietleden alleen op uitnodiging.
c. Een kring wordt ingesteld door het bestuur.
d. Iedere kring heeft minstens één verantwoordelijk
bestuurslid. Het bestuur wijst het bestreffende
bestuurslid aan.
e. Het betreffende bestuurslid is in ieder geval
aanspreekpunt voor de kring en participeert zo actief
mogelijk in de kring.
2.2 Doel
Een kring heeft verschillende doelen. Deze bestaan uit:
a. het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring;
b. het informeren van de leden van de NVRR;
c. het gevraagd of ongevraagd adviseren van het
bestuur;
d. het aandragen van beleidsvoorbereidende stukken;
e. het formuleren van NVRR-opinies.
2.3 Afspraken
a. Het voornemen tot oprichting van een kring wordt
op voorhand ter kennis gebracht van het NVRRbestuur. (Of het bestuur brengt het voornemen ter
kennis van de leden.)
b. Uitingen die (vertegenwoordigers van) een kring
doet als onderdeel van de NVRR, behoeft op
voorhand goedkeuring van het NVRR-bestuur
c. Iedere kring legt via het NVRR-secretariaat de
oproeping, agenda en het verslag van iedere
bijeenkomst aan de gehele vereniging voor (ter
publicatie op de website).
d. Van iedere Kring-bijeenkomst wordt een verslag
gemaakt en ter informatie aan het bestuur gezonden
(ter publicatie op de website).
e. Het bestuur kan desgewenst in een beperkt aantal
gevallen een notulist beschikbaar stellen of het
NVRR-secretariaat de organisatie van een
bijeenkomst laten verzorgen.
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