Bestuursreglement OGMB 8-12-2017
1. Het bestuur bestaat uit 3 tot 10 personen.
2. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester
3. Het bestuur behandelt alle zaken die niet in een commissie worden behandeld.
4. Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld:
A. Commissie beleidszaken en verkeersveiligheid
B. Commissie netwerken
C. Kascommissie
5. Het bestuur kan besluiten een commissie te benoemen met een tijdelijk karakter
6. In alle commissies dient tenminste één vertegenwoordiger van het bestuur te zitten met uitzondering van de
kascommissie
7. Commissies voeren geen zelfstandige financiële boekhouding.
8. De samenstelling van het bestuur dient evenwichtig verdeelt te zijn over ondernemers uit de kernen Maasbree
en Baarlo
Commissie beleidszaken en verkeersveiligheid
1. Doelstelling van de commissie beleidszaken is het behartigen van de collectieve belangen van de leden bij
gemeente Maasbree, bij de KvK te venlo en bij de provincie Limburg.
2. De commissie wordt gevormd door het dagelijks bestuur en bestaat minimaal uit 2 personen
3. De commissie houdt zich onder andere bezig met vergunningverlening en verkeersonveilige situaties.
Commissie netwerken
1. Doelstelling is het organiseren van activiteiten voor leden met als doel
- ontspanning
- bussiness to bussiness
- voorlichting
2. De commissie bestaat minimaal uit 2 personen
3. De commissie doet minimaal éénmaal per jaar een voorstel voor een programma en begroot de daarmee
gemoeide kosten.
4. Het bestuur beoordeelt het voorgestelde programma en beslist over de doorgang.
5. Daar tijdens het organiseren van een activiteit direct of indirect financiële verplichtingen namens de
vereniging worden aangegaan dient hiervoor een schriftelijke goedkeuring van het bestuur te zijn. Dit kan ook
door deze goedkeuring in de notulen te vermelden.
Kascommissie (conform statuten)
1. De doelstelling van de kascommissie is het minimaal jaarlijks controleren van de juistheid van de financiële
boekhouding van de vereniging.
2. De commissie bestaat uit 2 leden niet zijnde bestuursleden.
3. De commissie brengt jaarlijks verslag uit in de ledenvergadering

