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BESTUURSREGELEMENT 2 

Algemeen 

1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de stichting en behartigt de 

belangen van de stichting. 

2. De leden van het bestuur worden benoemd met inachtneming van de bepalingen van de 

statuten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit onbezoldigde leden. 

3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig is voor een goede taakvervulling. Het bestuur 

vergadert in ieder geval twee keer per jaar. 

4. Het bestuur kan bestuur richtlijnen opstellen. Hierin kunnen bijvoorbeeld zaken worden 

geregeld met betrekking tot budgetbeheer en overige financiële verantwoordelijkheden. 

5. Op verzoek van een of meerdere bestuursleden kunnen andere personen worden 

uitgenodigd de bestuursvergadering bij te wonen. Indien de persoon van een genodigde in 

het geding is, worden geen beslissingen genomen in aanwezigheid van genodigden. 

6. Indien een bestuurslid aftreedt, dient hij de onder zijn beheer berustende en aan de 

stichting toebehorende boeken, bescheidene en andere gegevensdragers onverwijld ter 

beschikking te stellen aan het bestuur. 

Bevoegdheden bestuur 

1. Bestuursleden zijn bevoegd contracten aan te gaan, te wijzigen en te verbreken.  

2. Bestuursleden zijn bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen tot een bedrag van 

€ 100,- buiten de begroting en tot bedragen binnen de begroting met een maximale 

afwijking van 10 %, zonder voorafgaande toestemming van de voorzitter en 

penningmeester.  

3. Bij het aangaan van een verplichting vraagt het bestuur meerdere offertes bij uiteenlopende 

bedrijven aan zodra deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van € 500,- 

omvatten dan wel te boven gaan.  

4. Bestuursleden zijn bevoegd tot aanvragen van subsidies en het aangaan van sponsor 

overeenkomsten met het oog op de doelstelling van de stichting, voor zover deze geen 

verplichtingen opleveren voor de stichting zonder voorafgaande toestemming van het 

bestuur.  

  



BESTUURSREGELEMENT 3 

Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen 

1. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het 

bestuur. Het bestuur publiceert een nevenfunctie in het jaarverslag indien een dergelijke 

nevenfunctie inhoudelijke raakvlakken heeft met de bestuursfunctie van de betreffende 

bestuurder en/of indien de vervulling van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig 

belang zou kunnen opleveren.  

2. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding door een bestuurslid 

van de in lid 1 genoemde nevenfunctie voor zover door de aanvaarding van die nevenfunctie 

(de schijn van) een tegenstrijdig belang kan ontstaan met de Stichting. Bij stemming over 

dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft 

verzocht zich van stemming.  

3. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, meldt hij dat 

tegenstrijdig belang aan de Voorzitter en is hij bij de besluitvorming ten aanzien van het 

betreffende onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd de Stichting, alleen 

dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen. 

4. Indien één of meer bestuursleden van mening zijn dat één of meer bestuursleden een 

tegenstrijdig belang met de Stichting hebben, dan melden zij dit aan de Voorzitter. In een 

dergelijk geval ziet de Voorzitter erop toe dat op de kortst mogelijke termijn in een 

bestuursvergadering wordt gestemd over de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat. 

Beslist het bestuur dat sprake is van een tegenstrijdig belang, dan is lid 3 vervolgens van 

overeenkomstige toepassing. 

5. Bij het staken der stemmen ter zake van de in lid 2 tot en met 4 genoemde 

aangelegenheden beslist de Voorzitter. De Voorzitter zal zich bij stemmingen over 

genoemde onderwerpen niet onthouden van stemming. 

6. Onder een tegenstrijdig belang in de zin van dit reglement wordt in ieder geval, maar niet 

uitsluitend, verstaan: 

a. Besluiten betreffende het betreffende bestuurslid zelf, zijn echtgenoot of 

geregistreerd partner, zijn bloed- en aanverwanten (in de rechte lijn onbeperkt en in 

de zijlijn tot in de tweede graad) of aan hem gelieerde rechtspersonen in de zin van 

art. 2:24a BW; 

b. Alle overige zaken waarvan het bestuur vaststelt dat sprake is vaneen tegenstrijdig 

belang. 

7. Een lid van het bestuur meldt beleggingen en de daarmee samenhangende transacties in 

sector gerelateerde ondernemingen of van bedrijven waarmee de Stichting een zakelijke 

verhouding heeft, bij een daartoe speciaal aangewezen functionaris van de Stichting of als 

die functionaris niet is aangewezen bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting. 

 
 


