Organogram voor st. Complementair Aanvullende Therapeuten

Bestuur:
-

Ervée van der Wilk – voorzitter
Leo Hoog – secretaris
Aad van der Valk –
penningmeester
Functie:
- Vergadert en neemt besluiten
voor st. CAT
- Vormt commissies
- Wijst toezichthouders aan
- Vormt regelgeving
- Overziet commissies en vergadert
met commissies
- Overziet toezichthouders en
vergadert met toezichthouders

Secretariaat:
Locatie:
- Nederlandlaan 234,
Zoetermeer
Telefoonnummer:
- 06-45096622 (werkdagen 1012)
Email-adres:
- info@catcomplementair.nl
Functie:
- Contactpunt en vragen
beantwoorden
- Verslag maken van
activiteiten voor bestuur
- Onderhoudt contact met CATtherapeuten
- Onderhoudt contact met
andere organisaties
- Onderhoudt CAT-therapeuten
register
- Administratie
Wordt uitgevoerd door:
- Marianne van der Wilk

Commissies:
-

Voeren specifieke commissietaak uit
Vergaderen intern en met bestuur
Onderhouden contact met bestuur
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Digitale vormgevingscommissie:

Commissies:
-

-

Onderhoudt website
Ontwerpt website, drukwerk
etc.
- Denkt mee over presentatie st.
CAT
Wordt uitgevoerd door:
Jethro van der Wilk

Voeren specifieke commissietaak uit
Vergaderen intern en met bestuur
Onderhouden contact met bestuur

Visitatiecommissie
-

Screeningcommissie:
-

Voert screening uit van nieuwe
aanmeldingen
- Handelt volgens screening protocol
en screeninglijst
- Roept eventueel advies in van
toezichthouders
Wordt uitgevoerd door:
Jethro van der Wilk – Drs. Elisabeth
Meulman

Sanctioneringscommissie:
-

Onderhoudt contact met
secretariaat en bestuur
- Beoordeelt en sanctioneert
indien nodig onjuiste
handelingen van CATtherapeuten
Wordt uitgevoerd door:
Marianne van der Wilk – Inez
Specker

Plant visitaties in en voert
deze uit
- Neemt contact op met
toezichthouders indien
nodig
- Werkt visitaties uit,
verwerkt deze en stuurt
deze op naar bestuur
Wordt uitgevoerd door:
Leo Hoog – Troely van der
Wilk – Ervee van der Wilk –
betreffende toezichthouder

Vakgroep
toezichthouders
-

CAT-therapeuten
- Kunnen contact onderhouden met
-

toezichthouders
Kunnen contact onderhouden met
bestuur via secretariaat
Neemt dienst af van st. CAT

-

Stellen specialistische
vakinhoudelijke
kennis ter beschikking
Vergaderen tweemaal
jaarlijks met bestuur
Representeren de
vakgroep en staan
hiermee in contact

