
Doelstellingen bestuur 2017/2018 

Introductie 

Stichting Wetswinkel Twente bestaat inmiddels 

reeds drie jaar. Dit hebben wij met name te 

danken aan onze waardevolle samenwerkingen 

en onze gemotiveerde medewerkers. 

Ruim een jaar geleden ben ik begonnen met 

werken bij Stichting Wetswinkel Twente, omdat 

ik naast mijn studie op zoek was naar iets 

uitdagends. Gedurende het jaar waarin ik als 

medewerker werkzaam was en tevens lid van 

de activiteitencommissie, heb ik veel 

praktijkervaring mogen opdoen. Hierdoor heb 

ik mijn juridische kennis kunnen verbreden en 

heb ik geleerd om (juridische) problemen 

vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. 

Halverwege dat jaar heeft het oude bestuur 

kenbaar gemaakt dat zij mij graag als komend 

bestuurslid zouden willen zien. Toen heb ik de 

weloverwogen beslissing gemaakt om een 

bestuursjaar te doen, omdat ik van mening ben 

dat men kennis van de wereld alleen in de 

wereld kan verkrijgen en niet in een 

studeerkamer. Het is dan ook nu mijn beurt om 

een jaar lang de bestuursfunctie van voorzitter 

te bekleden binnen Stichting Wetswinkel 

Twente. 
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Na een bestuursoverdracht is het gebruikelijk dat 

de nieuwe bestuursleden doelen opstellen voor 

het komende jaar. Zo hebben de oude 

bestuursleden (Macey Veldhuis, Sara Kangus, 

Nina Djuric en Yunus Kangus) destijds ook een 

aantal doelen opgesteld.  

Deze doelen zagen voornamelijk toe op het 

vergroten van de naamsbekendheid van 

Stichting Wetswinkel Twente en onder meer het 

verhogen van de kwaliteit van de adviezen. Het 

oude bestuur heeft invulling gegeven aan deze 

doelen door een aantal commissies in te stellen 

en aan het hoofd van deze commissies een 

bestuurslid te zetten, zodat de bestuursleden 

toezicht kunnen houden op de commissies. Deze 

commissies betreffen de kwaliteitscommissie, de 

activiteitencommissie en de PR-commissie. 

De kwaliteitscommissie bestaat uit ervaren 

medewerkers die zowel juridisch als taalkundig 

bovengemiddeld presteren. Het is de taak van de 

leden van de kwaliteitscommissie om wekelijks 

alle adviezen te controleren (op het juridische vlak 

en op taal). Deze adviezen worden vervolgens 

naar de medewerkers teruggestuurd, zodat zij 

deze adviezen kunnen corrigeren, alvorens zij het 

naar de cliënten versturen. 

Ten tweede is er een activiteitencommissie die 

toeziet op het organiseren van (in)formele 

activiteiten.  

Tot slot hebben we een PR-commissie die toeziet 

op het vergroten van de naamsbekendheid van 

Stichting Wetswinkel Twente. De leden van de PR-

commissie bewerkstelligen dit door wekelijks 

actief te zijn op Facebook en LinkedIn. Daarnaast 

wordt er maandelijks een column geplaatst over 

een juridische kwestie in het huis-aan-huisblad 

‘Hallo Almelo’. 

 
Wij willen het oude bestuur dan ook hartelijk 

bedanken voor hun inzet en ongekende 

enthousiasme gedurende hun bestuursjaar!  

 

Het oude bestuur had de gewoonte om elk 

kwartaal alle samenwerkingen van een 

nieuwsbrief te voorzien. Wij zullen deze 

gewoonte van het oude bestuur voortzetten. 

Per kwartaal zult u van ons een nieuwsbrief 

ontvangen waarin wij onder meer 

ontwikkelingen zullen delen die zich binnen 

Stichting Wetswinkel Twente voordoen. 

 

Mijn naam is 

Mehmet Dakin, 

een 24-jarige 

rechtenstudent 

uit Almelo. 

Momenteel zit ik 

in het vierde jaar 

van de opleiding 

HBO-Rechten 

aan Saxion in 

Enschede. 

Terugblik op het afgelopen 

bestuursjaar 2016/2017 
 Na een bestuursoverdracht is het gebruikelijk 

dat de nieuwe bestuursleden een aantal 

doelen opstellen voor het komende jaar. 
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Om Stichting Wetswinkel Twente verder te 

ontwikkelen en een nog groter succes te maken 

dan het nu al is, hebben wij als nieuw bestuur, 

een aantal doelen opgesteld voor het 

komende jaar.  

Over ons kerndoel kunnen wij kort zijn: wij willen 

groeien. Wij zijn ervan overtuigd dat wij alleen 

kunnen groeien als het interne aspect van de 

organisatie ontzettend goed geregeld is. Voor 

onze inkomsten zijn wij momenteel afhankelijk 

van de bijdragen die wij van onze 

samenwerkingen ontvangen en de vrijwillige 

bijdragen van € 3,- die wij aan de cliënten 

vragen. Onze kostenposten bestaan onder 

andere uit flyers en visitekaartjes die wij moeten 

laten bedrukken en ruimtes die wij moeten 

huren voor de spreekuren. Wij zijn voornemens 

ook dit jaar opnieuw een subsidieaanvraag in te 

dienen. De voorgaande besturen hebben een 

subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente 

Enschede, maar dit heeft helaas tot geen 

positief resultaat mogen leiden. Wij gaan dit jaar 

opnieuw een poging wagen, maar dan bij de 

gemeente Almelo.  

 

Tevens willen wij dit jaar de naamsbekendheid 

van Stichting Wetswinkel Twente verder 

vergroten. Dit willen wij bewerkstelligen door 

meer gebruik te maken van Facebook en 

LinkedIn. Daarnaast willen wij niet alleen flyeren 

in Enschede en Almelo, maar ook in de 

omliggende dorpen en op openbare ruimtes. 

Op onze website willen wij onder het kopje 

‘nieuws’ vaker nieuwtjes plaatsen. Dit met het 

doel een nog groter publiek te kunnen bereiken. 

Voorts willen wij het Almelo's weekblad 

benaderen voor het plaatsen van artikelen 

geschreven door onze medewerkers. 

 

Een ander doel van ons is om het komende jaar 

meer zorg te dragen voor de kwaliteit van de 

adviezen. Als voorzitter van Stichting Wetswinkel 

Twente en het hoofd van de 

kwaliteitscommissie, zullen we het komende jaar 

strengere kwaliteitseisen stellen aan de 

adviezen die naar de cliënten worden 

verstuurd. Ook zal ik zelf van tijd tot tijd de 

adviezen controleren. Op deze manier willen wij 

de kwaliteit van de adviezen waarborgen.  

Naast de kwaliteitscommissie zullen wij ook 

aandacht blijven besteden aan de 

activiteitencommissie en de PR-commissie.  

 

idee om een agenda met komende evenementen op te nemen. 

Evenementen kunnen deadlines voor projecten, vakantiedagen, 

evenementen van Personeelszaken en sociale of morele gebeurtenissen 

zijn. 

 

Vrije dagen 2 jan. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden open inschrijving 3-31 jan. 

Netwerkupgrade (netwerk niet bereikbaar) 27 jan. 

Hoofdstraat project: deadline voorstel 1 maart 

Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 17 mei 

Vrije dag 29 mei 

Vrije dag 4 juli 

Bedrijfsuitje 22 juli 

Daarnaast zijn wij voornemens om dit jaar een 

kascommissie in te stellen. De kascommissie zal 

bestaan uit twee medewerkers die over 

voldoende financiële kennis beschikken om de 

jaarstukken te controleren, die door de 

penningmeester zijn opgesteld. Deze 

medewerkers zullen onder meer de jaarrekening 

en het financieel jaarverslag controleren. Hierbij 

zullen deze medewerkers beoordelen of de 

financiële informatie correct, volledig en actueel 

is. 

 

Tot slot willen wij de exoneratieclausule 

vervangen door algemene voorwaarden, zodat 

wij onze aansprakelijkheid (meer) kunnen 

beperken. Het lijkt ons verstandig om ons zoveel 

mogelijk aan de voorkant in te dekken, zodat wij 

niet - indien hier sprake van zal zijn - aansprakelijk 

gesteld kunnen worden naar aanleiding van de 

opgestelde adviezen. 

 

Al met al staat dit jaar de groei van Stichting 

Wetswinkel Twente centraal. Een groot voordeel 

voor ons, maar uiteraard ook voor u als 

samenwerkingen: hoe meer cliënten wij krijgen, 

des te meer mogelijke cliënten die wij kunnen 

doorverwijzen naar onze samenwerkingen. 

 

Wij willen tenslotte al onze samenwerkingen 

bedanken voor de afgelopen drie jaar. Wij kijken 

uit naar een mooie voortgang van onze 

samenwerkingen! 

 
 Agenda 

Datum:   

Oktober 2017                     Column in Hallo Almelo 

13-11-2017                          Lezing Bosch & Berg 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het bestuur, 

 

Mehmet Dakin 

 


