Regionale Commissies van Sien
A. Korte samenvatting:
➢

Sien is een landelijke vereniging. De vereniging telt ruim 6500 leden, vrienden en donateurs.

➢

De statutaire naam luidt: Philadelphia-Sien, Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een
verstandelijke beperking, hun ouders, familie en vrienden.

➢

De vereniging heeft twee betaalde medewerkers in dienst en een klein landelijk bureau in Houten. Vrijwel
al het werk van de vereniging wordt door vrijwilligers gedaan.

➢

Sinds de oprichting (15 maart 1956) is het doel van de vereniging Sien: onderlinge steun en
belangenbehartiging. Op allerlei manieren worden die twee doelstellingen nagestreefd.

➢

Sien heeft een landelijk bestuur dat bestaat uit tenminste vijf personen. Zij bepalen het (landelijk) beleid
van de vereniging en voeren dat uit. De leden van de vereniging worden vertegenwoordigd in de
Ledenraad. Die raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Regionale Commissies en vergadert
regelmatig met het landelijk bestuur.

➢

In het land zijn ruim 20 Regionale Commissies. Ook zij hebben als doel: onderlinge steun en belangenbehartiging. Zij organiseren contactmomenten, ontspanningsevenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van financiën of nieuw wetgeving. Zij geven daarnaast ook
voorlichting of ondersteuning bij vragen of initiatieven van leden. Vaak gebeurt dat samen met andere
ouderverenigingen zoals bijvoorbeeld KansPlus of via een Regionaal Platform VG.

➢

De vereniging communiceert met haar leden via een website, een maandelijkse digitale nieuwsbrief,
een MagaSien (3x per jaar) en via social media (Facebook en Twitter).

➢

Regionale Commissies verschillen nogal qua samenstelling, werkwijze en activiteiten. Elke regio
vraagt om een eigen aanpak. Sommige regio’s werken ook intensief samen met een lokale
KansPlus ledengroep. Regionale Commissies hebben veel beleidsruimte. Sien is echter wel één
juridische organisatie. Daarom is namens Sien in en regio opereren wel aan enkele regels
gebonden (zie verder: B. Verkort reglement).
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B. Verkort reglement:
1. Een Regionale Commissie dient als zodanig door en bij het landelijk bestuur van Sien erkend en bekend
te zijn.
2. Regionale Commissies van Sien kunnen een beroep doen op het landelijk bureau voor ondersteuning.
3. Sien kan putten uit Sien Eigenwijs, een groep (ervarings)deskundigen die allerlei vragen van ouders of
mensen met een verstandelijke beperking kunnen beantwoorden.
4. Al de financiën van een Regionale Commissie maken deel uit van de financiën van de landelijke
vereniging, dus ook de inkomsten en uitgaven.
5. Jaarlijks stelt een Regionale Commissie een (eenvoudige) activiteitenbegroting op en legt die ter
goedkeuring voor aan de landelijke penningmeester.
6. Elk jaar laat de Regionale Commissie een commissie haar kas controleren. Vóór 1 februari legt elke
Regionale Commissie aan de landelijke penningmeester verantwoording af voor het financiële beleid
over het voorafgaande jaar.
7. Regionale Commissies kunnen voor bijzondere activiteiten extra financiële middelen krijgen die aan te
vragen zijn bij de penningmeester van het landelijk bestuur.
8. Landelijk wordt gezorgd voor ledenadministratie en contributie- en donatie inning.
9. Sien heeft een door de ledenraad opgesteld vrijwilligersbeleid, welke is op te vragen bij het landelijk
bureau. In de regeling is o.a. een vrijwilligersovereenkomst opgenomen.
10. Bij het afsluiten van een vrijwilligersovereenkomst vraagt Sien om persoonsgegevens. Sien gaat hier
zorgvuldig mee om, zie ook het Privacybeleid van Sien.
11. Voor vrijwilligers van Sien die mensen met een beperking begeleiden is een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) verplicht, Deze kan indien nodig bij Sien opgevraagd worden.
12. Vrijwilligers van Sien die voor een Sienactiviteit met eigen auto anderen vervoeren
dienen een inzittendenverzekering te hebben.
13. Bij schade of ongeval tijdens een Sien-activiteit
is voorzien in een beperkte dekking uit een
verzekering.
14. Elke Regionale Commissie heeft recht op
vertegenwoordiging in de Ledenraad van de
vereniging en kan zo structureel of incidenteel
het landelijk beleid beïnvloeden.
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