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BESTUURSREGLEMENT van Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize (SSODP) 

   

Dit bestuursreglement is vastgestel op 3 november 2021 en is van toepassing op alle 

bestuursleden van de Stichting Steun Onderhoud Dorpskerk Peize 

 

 

Artikel 1. Inleiding 

1. Dit reglement is opgesteld tengevolge van de verplichting in de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR), van kracht sinds 1 juli 2021, en in overeenstemming met Artikel 

10.1 van de Statuten van de Stichting, vastgesteld per 12 oktober 1995. De Statuten zijn 

geplaatst op https://www.ssodp.nl/documenten/. 

 

2. De doelen van de Stichting en de werkwijze hoe de Stichting die doelen wil bereiken zijn 

vastgelegd in Artikel 2 en 3 van de Statuten. 

 

3. Omdat de Stichting niet is aangesloten bij een brancheorganisatie en dus niet onder een 

zogeheten governancecode valt, is besloten om een eigen Bestuursreglement op te 

stellen, waar relevant in overeenstemming met de  SFB-code Goed Bestuur  

 (Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie). 

 

 

Artikel 2. Openheid van bestuur en financiën 

1. Voor de bestuursleden van de SSODP geldt, dat zij 

 zullen handelen in het belang van de Stichting, dat betekent dat zij zullen handelen 

als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern als extern, in relatie met 

derden, 

 het belang van de Stichting voorop stellen, en in situaties die van belang zijn voor de 

Stichting, handelen zij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis 

van wat goed is voor de Stichting, 

 integer en transparant handelen, dus oog hebben voor het Stichtingsbelang en 

inzicht willen geven in beslissingen. 

 

2. Zoals vastgelegd in Artikel 4.7 van de Statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning 

voor hun werkzaamheden voor de Stichting. 

 

3. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zoals vastgelegd in de Artikel 5 van de 

Statuten. Verslagen van de vergaderingen, met daarin opgenomen  

 de aan- en afwezigen, 

 de besproken onderwerpen en  

 de helder en eenduidig geformuleerde afspraken en besluiten 

worden verspreid onder de bestuursleden en bewaard voor een periode van 10 jaar.  

 

https://www.ssodp.nl/documenten/
https://nlfl.nl/kenniscentrum/sbf-code-goed-bestuur
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4. Om de donateurs te informeren worden de belangrijkste besluiten en activiteiten 

gepubliceerd via www.ssodp.nl, www.ditispeize.nl, en via de jaarlijkse donateursbrief. 

 

5. Jaarlijks wordt aan het eind van het boekjaar het jaarverslag van de Stichting, samen met 

de financiële jaarstukken gepubliceerd op www.ssodp.nl. 

 

6. Voor alle bestuursleden is in een intern document een taakomschrijving vastgesteld. De 

taakomschrijving van de bestuursleden wordt aangepast, indien de situatie daarom 

vraagt, bijvoorbeeld bij een bestuursmutatie.  

 

7. Het Bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers die zich dienstbaar maken aangaande 

 onderhoud website www.ssodp.nl, en 

 distributie jaarlijkse donateursbrief. 

Daarnaast is er een Kascommissie ter beoordeling van de jaarstukken (zie Hoofdstuk 6). 

 

8. De Stichtingsgelden worden gebruikt voor 

 het bereiken van het vastgestelde doel, als vastgelegd in een convenant met de 

Kerk van Peize, dit convenant wordt elke 5 jaar geactualiseerd (het huidige 

Convenant 2018 t/m 2022 is geplaatst op https://www.ssodp.nl/documenten/), 

 het betalen van bestuurs- en vergaderkosten, en voor 

 het bekostigen van uitgaven ten behoeve van de administratie van de Stichting en 

van publicaties aangaande activiteiten van de Stichting. 

Anders dan de hier genoemde uitgaven doet de Stichting geen investeringen. 

 

9. Subsidieaanvragen van de Kerk van Peize worden door de penningmeester en de 

secretaris van de Stichting beoordeeld en na gezamenlijke goedkeuring gehonoreerd. 

 

10. Naast de penningmeester heeft ook het bestuurslid dat belast is met de 

donateursadministratie altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de 

Stichting. 

 

11. Het extern toezicht op de financiën is beschreven in Artikel 6 van dit reglement. 

 
 
Artikel 3. Aansprakelijkheid, afwezigheid en bevoegdheid van bestuursleden 
1. De bestuursleden zijn persoonlijk aansprakelijk wanneer er sprake is van onbehoorlijk 

bestuur. 

 

2. Binnen het kader van de Stichting kan geen van de bestuursleden persoonlijk 

aansprakelijk worden gesteld als gevolg van hun positie als bestuurlid van de Stichting, 

aangezien  de Stichting 

 niet belastingplichtig is, of andere schuldeisers heeft, en 

 niet failliet verklaard kan worden. 

http://www.ssodp.nl/
http://www.ditispeize.nl/
http://www.ssodp.nl/
http://www.ssodp.nl/
https://www.ssodp.nl/documenten/


 Bestuursreglement SSODP  
 

   

  
 3 / 4 
 

3. De handelswijze bij afwezigheid van één of meer bestuursleden is vastgelegd in Artikel 4.5 

van de Statuten. 

 

4. De Stichting kent geen meervoudig stemrecht. 

 
5. Het stemrecht van de bestuursleden is in detail vastgesteld in Artikel 5.10 t/m 5.13 van de 

Statuten. 

 
6. Indien het noodzakelijk is om een online vergadering te beleggen, dan hebben de in deze 

vergadering genomen besluiten en gemaakte afspraken de zelfde status als ware die 

genomen in een vergadering, waar alle bestuursleden fysiek bij aanwezig waren. 

 
7. De bevoegdheden van het Bestuur zijn vastgelegd in Artikel 6 van de Statuten. 

 
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.  

 
9. Voor de Stichting zijn tevens de volgende specifieke wettelijke eisen en regelingen 

relevant: 

 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarin de belangrijkste 

regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd. Het document 

Privacybeleid SSODP nov 2018 is geplaatst op https://www.ssodp.nl/documenten/, 

 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor donateurs gebruik kunnen 

maken van  bepaalde belastingvoordelen. Voor donateurs relevante informatie 

aangaande de ANBI regeling is geplaatst op https://www.ssodp.nl/anbi/, 

 de voorschriften van de Kamer van Koophandel, aangaande het formaliseren van 

aan- en aftreden van bestuursleden. 

 
 
Artikel 4. Tegenstrijdig belang 

1. Indien er sprake is van een mogelijk tegenstrijdig belang meldt het betreffende 
bestuurslid dat bij de overige bestuursleden. 

 

2. Het betreffende bestuurslid deelt alle relevante informatie over dat tegenstrijdig belang. 
 
 

3. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en 
besluitvorming bij desbetreffende onderwerp. 

 

4. In het vergaderverslag wordt dit feit benoemd, samen met een vermelding hoe het 
bestuur hiermee is omgegaan. 

 
 

 
  

https://www.ssodp.nl/documenten/
https://www.ssodp.nl/anbi/
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Artikel 5. Bestuursmutaties 

1. In overeenstemming met Artikel 4.6 van de Statuten is een rooster van aftreden en 

eventuele herbenoeming opgesteld. Dit rooster wordt één maal per jaar in een 

bestuursvergadering besproken. 

 

2. Gronden voor beëindiging van het bestuurslidmaatschap zijn vastgelegd in Artikel 8 van 

de Statuten. 

 

3. Nieuwe bestuursleden worden geïnformeerd over:  

 de financiële toestand van de  Stichting, 

 de andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben, 

 de (onderlinge) werkafspraken, 

 de verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen; en 

zij worden als bestuurslid van de Stichting ingeschreven bij de KvK. 

 

4. Bij het neerleggen van een bestuursfunctie wordt er zorg gedragen voor: 

 uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, 

 decharge van de bestuurstaken van de Stichting,  

 een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s), en 

 vastlegging van de afspraken.   

 
 
Artikel 6. Toezicht 

1. In Artikel 9 van de Statuten is een taakomschrijving voor de werkwijze van de 

penningmeester vastgelegd, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting 

en jaarrekening. 

 

2. De jaarstukken worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de uit vrijwilligers 

bestaande Kascommissie. 

 

3. De Kascommisie bestaat uit twee leden, bij voorkeur gerecruteerd uit de donateurs van 

de Stichting. 

 
4. De leden van de Kascommissie worden voor twee jaar benoemd, met dien verstande dat 

er steeds een overlap van één jaar is.  

 
 
Artikel 7. Interne borging 

Dit Bestuursreglement wordt eenmaal per 2 jaar geëvalueerd en gecontroleerd op actualiteit. 

Zo nodig wordt het reglement aangepast. 

 


