












BESTUURSREGLEMENT 
 

Reglement als bedoeld in artikel 11 van de statuten van Stichting Bethel Blijft 
 

Ter voldoening aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Staatsblad 2020, 507) heeft 
het bestuur van Stichting Bethel Blijft het volgende reglement vastgesteld. 
 
Regels omtrent goed bestuur 
 
Artikel 1 

1. De bestuursleden handelen in het belang van de stichting. In situaties waarin het 
belang van de stichting een rol speelt, handelen zij niet op basis van persoonlijke 
voorkeur, maar op basis van het stichtingsbelang. 

2. Het bestuur handelt transparant. Belangrijke beslissingen worden gepubliceerd op 
een zodanige wijze, dat alle bij de stichting betrokkenen kunnen zien welke besluiten 
zijn genomen en welke procedure daarbij is gevolgd. 

3. Het bestuur gaat zorgvuldig om met de geldmiddelen van de stichting. Jaarlijks stelt 
de penningmeester tijdig een jaarrekening en een begroting op en legt deze ter 
goedkeuring voor aan het bestuur. Ook tussentijds geeft de penningmeester 
desgevraagd aan ten minste één ander bestuurslid inzicht in de financiële stand van 
zaken. Bij overboekingen boven € 2.500 is de handtekening van minimaal twee 
bestuursleden nodig. 

4. Het bestuur handelt zorgvuldig bij het doen van investeringen door de stichting. 
Uitgaven boven € 2.500 geschieden bij voorkeur op basis van minimaal twee offertes. 
De besluitvorming vindt plaats aan de hand van een gedegen onderbouwing, waarbij 
de financiële risico’s worden meegewogen, en wordt schriftelijk vastgelegd. De 
inhoud van een opdracht wordt duidelijk vastgelegd in een schriftelijke 
opdrachtbevestiging. 

5. De besluitvorming door het bestuur verloopt volgens een vaste procedure. Het 
bestuur vergadert regelmatig en steeds aan de hand van een vooraf opgestelde 
agenda. Van de vergadering worden notulen opgemaakt, waarin wordt vermeld wie 
aanwezig waren en welke besluiten zijn genomen. De secretaris bewaart de notulen. 

 
Beperking van aansprakelijkheid van bestuursleden 
 
Artikel 2 

1. De bestuursleden handelen bij het uitoefenen van hun functie op een zodanige wijze, 
dat het risico van individuele of hoofdelijke aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt 
beperkt.  

2. In het kader van het beperken van aansprakelijkheid gelden de volgende regels: 

 De bestuursleden blijven bij het uitvoeren van de bestuurstaken binnen hun 
bevoegdheden; 

 De bestuursleden handelen conform de wet, de statuten en dit reglement; 

 Het bestuur voldoet aan de administratieplichten ten opzichte van externe 
partijen; 

 Het bestuur gaat geen overeenkomsten aan die de stichting niet kan nakomen; 



 Het bestuur beschermt de persoonlijke levenssfeer van bij de stichting betrokken 
personen. 

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de stichting een verzekering tegen 
bestuurdersaansprakelijkheid met voldoende dekking heeft afgesloten. 

4. Het bestuur verstrekt nieuwe bestuursleden voldoende informatie over: 

 De andere bestuursleden en ieders taken en bevoegdheden; 

 De inhoud van de statuten van de stichting en dit reglement; 

 De financiële toestand van de stichting; 

 De dekking van de verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid. 
5. Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelt het bestuur de volgende zaken: 

 Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd; 

 Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel; 

 Decharge van de bestuurstaken bij de stichting; 

 Een goede overdracht naar de opvolgende bestuurder(s). 
 
Regels omtrent tegenstrijdig belang 
 
Artikel 3 

1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige 
bestuursleden en deelt daarbij alle relevante informatie over dit belang. 

2. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan overleg en 
besluitvorming over het onderwerp waar sprake is van (potentieel) tegenstrijdig 
belang. 

3. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of een zodanig aantal 
bestuursleden dat een quorum of versterkte/volstrekte meerderheid bij de stemming 
niet wordt gehaald, kan toch een besluit worden genomen, mits schriftelijk wordt 
vastgelegd dat sprake is van een tegenstrijdig belang en welke overwegingen aan het 
besluit ten grondslag liggen. 

4. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt: 
I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de 

stichting enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder 
anderzijds; 

II. Het vaststellen van een vergoeding voor de bestuurder; 
III. Het stellen van zekerheid zoals hypotheek, borg, enz. door de stichting ten 

behoeve van de bestuurder. 
 
Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Bethel Blijft in zijn vergadering van 28 juni 
2021. 

 


