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BESTUURSVERKLARING PREDICAAT GOED BESTUURD  

 

Naam vereniging:  

 

Datum:  

Bevoegde vertegenwoordigers:  

 

………………………………………(naam) 

 

…………………………………….. (functie) 

 

………………………………………(handtekening) 

 

………………………………………(naam) 

 

……………………………………..(functie) 

 

………………………………………(handtekening) 

Verklaren hierbij kennis genomen te hebben van het Reglement Predicaat Goed Bestuurd en 

voorts dat de vereniging voldoet aan de onderstaande voorwaarden als genoemd in de linker 

kolom (graag bij elke voorwaarde een paraaf in rechter kolom (2x))  
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ONDERWERP: BESTUURLIJKE ORGANISATIE 

Onderdeel 1: Bestuur    Paraaf (2x) 

    

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

     

 

            

            

            

            

            

            

            

             

             

 

 

 

 

De leden van het bestuur ontvangen 
in die hoedanigheid geen 
bezoldiging. Een redelijke 
vergoeding voor de door de leden 
van het bestuur ten behoeve van de 
vereniging gemaakte onkosten en 
door hen verrichte uitvoerende 
werkzaamheden alsmede niet 
bovenmatige vacatiegelden wordt 
toegestaan.  

 

 

De leden van het bestuur treden 
periodiek af. Benoemingen 
geschieden voor een periode van 
maximaal vijf jaar. Gestreefd wordt 
om bij herbenoemingen voor de 
zittingsduur in een functie de 
maximale termijn van tien jaar niet te 
overstijgen. 

 

 

Indien binnen het bestuur nauwe 

familie- of vergelijkbare relaties 

bestaan, wordt er door de overige 

bestuursleden op toegezien dat bij 

vertegenwoordiging en handelingen 

met aanzienlijke financiële gevolgen 

een ander bestuurslid betrokken is. 

 

Het bestuur bestaat (statutair) uit ten 

minste drie natuurlijke personen. 
 

 Voor het nemen van besluiten is 
vereist dat meer dan de helft van het 
aantal bestuursleden persoonlijk 
deelneemt aan de vergadering. De 
statuten kunnen bepalen dat een met 
name of in functie aangeduide 
bestuurder meer dan één stem wordt 
toegekend. Een bestuurder kan niet 
meer stemmen uitbrengen dan de 
andere bestuurders tezamen. 
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De volgende besluiten worden 
genomen door de algemene 
vergadering van de vereniging:  
- statutenwijziging;  

- ontbinding van de rechtspersoon;  

- het aangaan van een juridische 
fusie of splitsing;  

-goedkeuren van de jaarrekening en 
jaarverslag.  

 

 

 De leden van het bestuur zijn zich 
ervan bewust dat zij altijd dienen te 
handelen in het belang van de 
organisatie.  

 

 Een bestuurder is, boven een 

bepaald bedrag, slechts tezamen 

met één of meer andere 

bestuursleden bevoegd tot 

vertegenwoordiging van de 

vereniging. 

De bestuursleden werken op basis 
van een taak- en functieomschrijving. 

 

Bestuursleden hebben een 

raadgevende stem in de ALV 

 

Bij belet of ontstentenis van alle 

bestuursleden nemen de door de 

ALV aangewezen personen de 

bestuurstaken over. 
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Aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering zijn 
onderworpen de besluiten (van het 
bestuur) omtrent:  
- het meerjarenbeleidsplan en de 
financiële meerjarenraming;  

- de begroting en het jaarplan;  

- het wijzigen van bankrelaties van 
de vereniging en het aangaan van 
leningen; 

- het toekennen, wijzigen of intrekken 
van een procuratie;  

- het doen van aanmerkelijke 
uitgaven, die niet of niet volledig in 
de begroting zijn opgenomen en een 
jaarlijks door het toezichthoudend 
orgaan vast te stellen bedrag te 
boven gaan;  

- besluiten van het bestuur omtrent 
het sluiten van overeenkomsten tot 
het verkrijgen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen, 
eventueel boven een door de 
vereniging nader te bepalen bedrag 
of op een andere door de organisatie 
bepaalde wijze gelimiteerd.  
- het sluiten van overeenkomsten 
waarbij de vereniging zich als borg of 
hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling 
voor een schuld van een derde 
verbindt.  
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Onderdeel 2: Belangenverstrengeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

             

 

 

            

      

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 In het geval van een verstrengeling 
van belangen met een tegenstrijdig 
belang, dient het desbetreffende lid 
dit te melden aan het bestuur waarin 
hij of zij zitting heeft. Het 
desbetreffende lid dient zich voorts 
van de beraadslaging en 
besluitvorming ter zake te 
onthouden. De aanwezigheid van het 
desbetreffende lid telt niet mee ter 
bepaling of het vereiste quorum voor 
besluitvorming is behaald.  

 

 De bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging wordt niet 
toegekend aan degenen ten aanzien 
van wie de verstrengeling van 
belangen zich voordoet.  

 

Een verstrengeling van belangen 

doet zich onder andere voor indien 

sprake is van het verrichten van op 

geld waardeerbare 

rechtshandelingen tussen de 

vereniging en de i.) bestuursleden; ii) 

personen die een nauwe familie- of 

vergelijkbare relatie hebben met de 

bestuursleden; iii) rechtspersonen 

waarvan één van de bestuursleden 

bestuurslid, toezichthouder of 

aandeelhouder zijn. 
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Onderdeel 3: Besteding van middelen 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

         

 

 

Onderdeel 4: Verslaglegging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Besteding van de middelen vindt 

overeenkomstig de begroting plaats. 

Van de begroting afwijkende 

bestedingen worden gedekt door een 

daartoe strekkend bestuursbesluit. 

 Een eventueel batig saldo na 
liquidatie en vereffening van de 
vereniging wordt volgens de statuten 
besteed overeenkomstig het doel 
van de vereniging, dan wel wordt 
overgedragen aan een andere 
rechtspersoon met een 
overeenkomstige doelstelling. 

 

 De vereniging draagt ervoor zorg dat 

de boekhouding actueel en 

inzichtelijk is. 

 De jaarverslaggeving is ondertekend 

door alle bestuursleden. 

 De jaarrekening is voorzien van een 
goedkeurende controleverklaring 
van de kascommissie of een door de 
algemene vergadering benoemde 
accountant. 

 

 De jaarstukken worden gedurende 

een periode van zeven jaren 

bewaard. 

 Het bestuur stelt voor het einde van 
het boekjaar een jaarplan en 
begroting vast voor het volgende 
jaar, en legt dit ter goedkeuring voor 
aan de algemene vergadering. 
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Onderdeel 5: Toezicht en controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het bestuur controleert en evalueert 

regelmatig aantoonbaar de 

uitvoering van het beleid. Waar 

nodig wordt de uitvoering van het 

beleid bijgesteld. 

 Interne procedures rondom het 

financieel toezicht zijn beschreven 

en worden gecontroleerd. Het vier-

ogenprincipe is hier onderdeel van. 

Het bestuur brengt jaarlijks binnen 

zes maanden na afloop van het 

boekjaar verslag uit aan de ALV met 

overlegging van het jaarverslag en 

de balans en de staat van baten en 

lasten van de vereniging. De 

financiële stukken worden ter 

goedkeuring overgelegd. 

 



© 2021 Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8 
 

 

ONDERWERP:  BETALEN/VERSTREKKEN VERGOEDINGEN 

Onderdeel 1: Vergoedingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aan vrijwilligers wordt niet meer 
uitbetaald dan de maximale fiscaal 
vrijgestelde onkostenvergoeding (€ 
180,-/maand, € 1.800,-/jaar) 
 

 Voor personen die op meer dan 2 

dagen in de week, gedurende meer 

dan een maand werkzaamheden 

voor de vereniging verrichten, en 

waarbij de beloning meer is dan 40% 

van het minimum loon, en met wie 

geen arbeidsovereenkomst is 

aangegaan, beschikt de vereniging 

over een overeenkomst volgens het 

model van de belastingdienst en een 

identiteitsbewijs. 

 

 

De vereniging doet van de personen 
die per jaar meer dan € 1.800,- aan 
vergoeding ontvangen en die niet in 
dienst zijn melding aan de 
belastingdienst met een IB-47 
formulier.  

 

 Voor de werkzaamheden die worden 
verricht met arbeidsovereenkomst:  

- Is binnen de vereniging 
iemand verantwoordelijk; 

- Is een schriftelijke 
overeenkomst opgesteld; 

- Worden de termijnen in de 
contracten bewaakt 
(evaluatie, opzegging); 

- Wordt regelmatig 
werkoverleg gevoerd en 
wordt hier verslag van 
gemaakt en wordt dit 
bewaard 

- Wordt de inhouding en 
afdracht van de 
loonbelasting binnen een 
maand na het tijdvak 
gedaan; 

- Heeft de persoon recht op 
(doorbetaalde) vakantie. 
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Onderdeel 2: Betalingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor het doen van betalingen 
hanteert de vereniging het 
zogenaamde “vier ogen 
principe”. De functionaris die de 
betalingen verricht doet 
regelmatig (bijv. eens per 
kwartaal) verslag aan een 
bestuurslid/functionaris die 
fungeert als “schaduw-
penningmeester”, waarvan in de 
bestuursvergadering melding 
wordt gedaan . 

 

 De penningmeester (of een voor 
deze gemachtigde) mag zonder 
goedkeuring van een ander 
bestuurslid (of een voor deze 
gemachtigde) geen betalingen 
doen boven een door de 
algemene vergadering 
vastgesteld bedrag.  
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ONDERWERP VERZEKERINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWERP BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERWERP KLACHTEN/GEDRAG 

Onderdeel 1: Klachtenregeling en gedragscode 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging heeft een 

klachtenregeling voor ongewenst 

gedrag vastgesteld. 

De vereniging heeft een 

gedragscode vastgesteld. 
 

 

Binnen het bestuur is een 

portefeuillehouder voor de 

verzekeringen aangewezen. Het 

bestuur controleert jaarlijks of de 

belangrijkste verzekeringen nog 

doorlopen en passend zijn 

(aansprakelijkheid, opstal) 

 

Het bestuur heeft maatregelen 

genomen in het kader van de AVG, 

waaronder in elk geval een 

privacyverklaring, 

verwerkingsregister, 

incidentenregister, en (indien van 

toepassing) 

verwerkersovereenkomsten en 

toestemmingsverklaringen. Eén lid 

van het bestuur is aangewezen als 

portefeuillehouder voor het 

onderdeel AVG. 
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Onderdeel 2: VOG 

  Voor functionarissen die een 

bestuurlijke of andere sleutelpositie 

gaan bekleden binnen de vereniging, 

waaronder in elk geval 

jeugdbegeleiders, wordt een 

Verklaring Omtrent Gedrag 

aangevraagd. 

 


