STICHTING LILIANE FONDS
REGLEMENT RAAD van TOEZICHT
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Inleiding
De raad van toezicht ('de raad') draagt zorg voor openheid, transparantie en toetsbaarheid van
al zijn handelen.
De raad richt zich op het maatschappelijk vereiste van goed bestuur en volgt daartoe in ieder
geval het advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (juni 2005) en de
eventuele vervolgrichtlijnen van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).
De functie en taken van de raad liggen op het terrein van werkgever, toezichthouder, adviseur
en klankbord.
De raad heeft aandacht voor en werkt aan optimalisering van zijn eigen deskundigheid en professionaliteit.
De leden zijn ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch.
De raad erkent en ondersteunt in al zijn activiteiten de verantwoordelijkheid van de bestuurder/
directeur ('directeur').
De voorzitter van de raad en de directeur hebben regelmatig contact met elkaar.
In het jaarverslag legt de raad verantwoording af over zijn toezichthoudende functie en de wijze
waarop deze is ingevuld.
Leden van de Raad kunnen tijdens hun zittingsperiode eenmaal een bezoek brengen aan
(een)project(en) in het Zuiden op kosten van het Liliane Fonds.

2. Raad van toezicht, samenstelling en afspraken
1. In de raad zijn de deskundigheden op het gebied van financiën, juridische zaken (notarieel), hulpverlening en fondsenwerving vertegenwoordigd.
2. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit op basis van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond.
3. Bij de werving, selectie en benoeming van een lid wordt gewerkt met een profielschets, waarin
de noodzakelijke kwaliteiten voor de komende periode beschreven staan.
4. Er worden afspraken gemaakt over de te volgen procedure bij werving, selectie en benoeming.
5. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat enerzijds regelmatig nieuwe leden
worden aangetrokken en anderzijds een zekere continuïteit is gewaarborgd.
6. Alvorens tot herbenoeming over te gaan wordt het betreffende lid beoordeeld op basis van
zijn/haar functioneren, waarbij de profielschets mede in aanmerking wordt genomen. Deze beoordeling wordt gehouden door een hiervoor apart ingestelde commissie, gevormd door minimaal twee leden van de raad.
7. Elk lid meldt elke (neven)functie aan de raad. Bij mogelijke tegenstrijdigheid van belangen behoeft het lid de goedkeuring van de raad voor het aanvaarden of continueren van een betaalde
of onbetaalde (neven)functie.
8. Leden hebben recht op een vergoeding van gemaakte kosten. De raad stelt hiervoor een regeling
op.
.
3. Vergaderingen
1. De vergaderingen vinden gebruikelijk plaats in het kantoor van de stichting.
2. De raad van toezicht beschikt over secretariële ondersteuning ten laste van de stichting.
3. De agenda van de vergadering wordt opgesteld door de voorzitter in overleg met de bestuurder.
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Evaluatie
Jaarlijks evalueert een apart hiervoor aangestelde commissie het functioneren van de bestuurder.
De raad draagt zorg voor een tweejaarlijkse zelfevaluatie betreffende zijn functioneren als ook
voor een tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van elk lid afzonderlijk. De tweejaarlijkse
evaluaties van de Raad als geheel en van de afzonderlijke leden vinden afwisselend plaats. In het
Jaarplan van de raad wordt opgenomen welke evaluatie in dat jaar aan de orde is.
Bij elke evaluatie wordt het beeld meegenomen, dat andere relevante organen (onder meer
medezeggenschapsorgaan, managementteam c.q. directeur) van de bestuurder/ de raad hebben.
De raad legt de uitkomsten en afspraken, voortkomend uit een evaluatie, schriftelijk vast en
rapporteert hierover in het jaarverslag in algemene termen en anoniem.

Slotbepalingen
1. Dit reglement is opgesteld door de raad van toezicht en kan na overleg met de directeur door de
raad worden gewijzigd of aangevuld op grond van een rechtsgeldig genomen besluit.
2. Dit (herziene) reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de raad van toezicht van 23 september 2010.
De voorzitter van de raad van toezicht,

C.A.G. Oostveen
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