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BIJLAGE 1
Artikel 1. Begrippen en terminologie
Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 10 van de statuten van Stichting
IJsselhoeven, hierna te noemen ‘stichting’.
Artikel 2. Samenstelling
1.Bij de werving en selectie van bestuursleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets,
waarin de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets
houdt het bestuur rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten, de gewenste deskundigheid
van de leden van het bestuur. Daarnaast wil het bestuur zodanig bestuursleden werven dat deze zo
gespreid mogelijk over het werkgebied van de stichting woonachtig én lokaal goed bekend zijn. Op
basis van dat profiel stelt het bestuur profielschetsen voor de individuele leden van het bestuur op, en
gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt
deze zonodig bij.
2. Het bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede
bestuurders en als goede toezichthouders.
3. Het bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het bestuur ook buiten zijn eigen
netwerk.
5. Het bestuur draagt zorg voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur, passend bij de
doelstellingen van de stichting.
5. Bestuursleden treden – in principe – aan voor een benoemingstermijn van drie jaren, met éénmaal
de mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is derhalve 6 jaar.
7. Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich over de wenselijkheid van
herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest
recente profielschets. Ook wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is.
8.. Het bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel
onderling als ten opzichte van de functionerende werkgroepen.. De uitkomsten van de evaluatie en de
daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd.
Artikel 3. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
1. Bij het bestuur berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de
stichting aan hem worden opgedragen.
Artikel 4. Taken
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat zij
verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid
en de daaruit voortvloeiende financiële afwikkeling.
2. Het bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting en weegt
daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. Het bestuur is ook verantwoordelijk
voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. De verdeling van de taken binnen het bestuur geschiedt door het bestuur. Bestuurders die speciaal
zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de beheersing en monitoring
van de betreffende bestuurstaken

PROFIELSCHETS BESTUUR
1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE STICHTING
…………………………..
2. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste samenstelling van het bestuur
in zijn geheel zijn:
• de balans tussen woonplaats/afkomstig uit welk deel IJsselvallei , geslacht, leeftijd, ervaring en
achtergrond van de individuele leden van het bestuur;
• kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de stichting;
• de organisatiestructuur van de stichting;
• de rol van de stichting in de maatschappij;
• (internationale) kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel,
sociaal, maatschappelijk en marketing gebied.
3. BESCHRIJVING VAN DE GEWENSTE DESKUNDIGHEID EN ACHTERGROND VAN DE
INDIVIDUELE LEDEN VAN HET BESTUUR
Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste deskundigheid en achtergrond
van de individuele leden van het bestuur zijn:
• kennis en ervaring op cultureel, financieel, juridisch, economisch, commercieel, sociaal,
maatschappelijk en marketing gebied;
• ervaring met (het besturen van dan wel het houden van toezicht op) een soortgelijke stichting;
• ervaring met/ kennis van lokale samenleving
• ervaring met organisatieprocessen;
• kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied van de stichting;
• in staat zijn de strategie en het beleid van de stichting en de daaruit voortvloeiende
resultatenontwikkeling voor te bereiden en uit te voeren
• in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en
kritisch te opereren;
• bereid om in te stemmen met het Bestuursreglement;
• geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming;
• werkzaam kunnen zijn in teamverband;
• passen binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming.
4. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
4.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van het bestuur zodanig dient te zijn dat het bestuur in
zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van het
bestuur de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
4.2 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 4.1 bepaalde, is het streven dat het bestuur uit
maximaal 7 leden zal bestaan.
4.3 De samenstelling van het bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt
voldaan aan het in het bestuursreglement bepaalde.
5. DIVERSEN
5.1. Iedere wijziging van de profielschets voor het bestuur zal met de belanghebbenden worden
besproken.
5.2 Bij elke (her)benoeming van leden van het bestuur dient deze profielschets voor het bestuur in acht
te worden genomen.
5.3 Deze profielschets voor het bestuur is op schriftelijk verzoek aan de stichting (ter attentie van de
secretaris van de stichting) verkrijgbaar.

