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CvW-werkgroep, algemene voorwaarden voor instelling 
 
Wat is een CvW-werkgroep en wanneer wordt deze ingezet 
Een CvW-werkgroep is een door de CvW ingestelde groep mensen die gezamenlijk een door de CvW 
bepaalde opdracht uitvoert. De CvW kan een werkgroep instellen als zij beoordeelt dat een 
voorliggend onderwerp dusdanig groot of belangrijk is, dat zij input vanuit de omgeving noodzakelijk 
vindt. De CvW is niet verplicht een werkgroep in te stellen voor bepaalde onderwerpen. Een besluit 
over het instellen van een werkgroep ligt altijd bij de CvW. 
 
Het mandaat van een CvW-werkgroep 
Een CvW-werkgroep is een adviserend orgaan aan de CvW. De CvW kan het resultaat van een 
werkgroep gebruiken voor verdere besluitvorming, maar is hier niet toe verplicht. 
 
Samenstelling van een CvW-werkgroep 
De CvW kan een werkgroep op verschillende manieren samenstellen: 
1. Aan elke aangesloten vereniging wordt gevraagd of zij een vertegenwoordiger in de werkgroep 

willen en kunnen leveren. Verenigingen zijn niet verplicht een vertegenwoordiger te leveren. 
a. Een vertegenwoordiger van een vereniging kan een bestuurslid van deze vereniging zijn of één 

van de leden van de vereniging 
b. De CvW kan voorwaarden stellen aan de te leveren vertegenwoordigers, bijvoorbeeld het 

bezitten van bepaalde kennis of aangetoonde ervaring met bepaalde onderwerpen. Op basis 
van deze voorwaarden kan de CvW voorgestelde vertegenwoordigers weigeren. Betreffende 
vereniging krijgt dan de gelegenheid een andere vertegenwoordiger aanwijzen 

c. De grootte van de werkgroep is maximaal 13 mensen (12 vertegenwoordigers en 1 CvW lid) 
2. De CvW maakt een voorstel voor een samenstelling en legt deze samenstelling ter goedkeuring 

aan de verenigingen voor (in een renraad of via e-mail). Een meerderheid van de verenigingen 
bepaalt de acceptatie van de samenstelling van de werkgroep 

3. De CvW stelt een werkgroep in bestaande uit keurmeesters. De samenstelling van deze 
werkgroep-vorm wordt door de CvW bepaald en niet ter goedkeuring aan de verenigingen 
voorgelegd. 

 
Voor alle genoemde werkgroep-vormen geldt: 
- De CvW kan besluiten een CvW lid als 'linking pin' in een werkgroep te plaatsen 
- De werkgroep wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. De voorzitter organiseert 
bijeenkomsten, zit bijeenkomsten voor en is, indien noodzakelijk, de gemandateerd 
vertegenwoordiger van de werkgroep. De secretaris plant bijeenkomsten, maakt verslagen en 
beantwoordt vragen die aan de werkgroep gesteld worden. 
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Opdracht van een CvW-werkgroep 
Een CvW-werkgroep krijgt van de CvW een duidelijke opdracht mee, inclusief tijdpad en verwacht 
resultaat 
 
Verslagen van een CvW-werkgroep 
- Een CvW-werkgroep maakt van al haar bijeenkomsten een verslag dat minimaal bestaat uit een 
actie- en besluitenlijst. Deze verslagen worden gedeeld met de CvW 
- Aan het eind van de opdracht maakt de CvW-werkgroep een eindverslag waarin het resultaat en 
adviezen van de werkgroep besproken worden 
 


