
                 
                                      

 

 

 

 

 

Governancebeleid Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland  

 

Kernwaarden  

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zet zich als maatschappelijke organisatie in 

voor alle mensen met reuma.  

Onze kernwaarden zijn:  

• integriteit. We werken te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de doelen na waarvoor 

wij staan.  

• kwaliteit. We werken op professionele wijze, gaan zo efficiënt en effectief mogelijk met 

onze middelen om en proberen onze deskundigheid waar mogelijk te bevorderen. We 

streven naar creatie van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde. 

• transparantie. We staan borg voor openheid naar en het afleggen van verantwoording 

over de behaalde resultaten aan de algemene ledenvergadering en onze leden.  

De hierboven genoemde kernwaarden zijn leidend bij het uitvoeren van onze missie en 

visie.  

 

Principes en normen  

□ Besturen  

1. De doelstelling van de organisatie 

Het bestuur is belast met de realisatie van de doelstellingen en het beleid. De activiteiten 

zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen. De doelstelling wordt vertaald in 

(meerjaren)beleid, een (meerjaren)begroting en voor zover mogelijk de beoogde 

resultaten, die worden beschreven in een actueel (meerjaren)beleidsplan. In het 

(meerjaren)beleid wordt gespecificeerd:  

• welke programma’s en/of projecten de organisatie uitvoert om het (meerjaren) beleid te 

realiseren;  

• welke capaciteiten en competenties benodigd zijn voor het realiseren van de 

beleidsdoelen en of de organisatie hierover beschikt;  

• hoe de organisatie kan bepalen of zij resultaat boekt (aan de hand van welke indicatoren 

e.d.) en op welke wijze zij de behaalde resultaten wil monitoren;  

 

2. De besteding van de financiële middelen  

Het bestuur is belast met een effectieve en efficiënte besteding van middelen aan concrete 

doelen op grond van een helder beleid. De middelen worden besteed conform de 

doelstellingen aan de door de organisatie in het (meerjaren)beleidsplan geformuleerde 

doelen. De inzet van middelen is zo efficiënt en effectief mogelijk. Van de beschikbare 

middelen wordt zo veel mogelijk besteed aan de doelstellingen. De organisatie beoordeelt 

zelf welk deel van de middelen aan fondsenwerving en ondersteunende functies mag 

worden besteed, met dien verstande dat de inzet van middelen voor fondsenwerving en 

ondersteunende functies zo beperkt mogelijk wordt gehouden. De kosten voor 

fondsenwerving staan in redelijke verhouding tot de verwachte opbrengsten. ReumaZorg 

Nederland heeft geen onbestemde financiële reserves. Het (meerjaren)beleidsplan bevat 

een (meerjaren)begroting. In deze begroting zijn ten minste opgenomen: de verwachte 

inkomsten en de geplande besteding van middelen aan doelstellingen. ReumaZorg 

Nederland streeft zoveel mogelijk naar een duurzame bedrijfsvoering.  

 

3. Werving van baten  

Wij hebben een beleid op het gebied van sponsoring en werving van baten en we 

gebruiken uitsluitend deugdelijke en behoorlijke fondsenwervingsmethoden. Het 

sponsorbeleid is apart beschreven. (Potentiële) sponsors worden open en helder 

geïnformeerd over de inzet van de verkregen middelen.  
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4. Functioneren van de organisatie en risicomanagement  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het professioneel functioneren van de vereniging en 

een adequate beheersing van risico’s. Er zijn richtlijnen voor de inrichting van en 

procedures voor de financiële verslaggeving; richtlijnen voor financiële handelingen en 

rechtshandelingen: wie is waartoe bevoegd en hoe zijn de interne controles geregeld.  

 

□ Toezicht houden  

1. Scheiding taken ‘besturen’ en ‘toezicht houden’  

Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. De taken 

‘besturen’ en ‘toezicht houden’ worden daarmee zo goed mogelijk gescheiden. De taken 

’besturen’ en ‘toezicht houden’ zijn onderscheiden en vastgelegd in de statuten. 

 

2. Taak en functie inzake toezicht houden  

De algemene ledenvergadering moet het gevoerde algemene en financiële beleid van het 

bestuur goedkeuren. De volgende zaken worden aan de algemene ledenvergadering ter 

goedkeuring voorgelegd: het jaarverslag en de jaarrekening en het (meerjaren)beleidsplan 

en de (meerjaren)begroting. 

 

3. Vergoeding en nevenfuncties bestuur  

Voor leden van het bestuur geldt dat zij aanspraak kunnen maken op een 

onkostenvergoeding voor gemaakte onkosten. Hiervoor gelden de ANBI regels. Zij zijn 

verplicht hun nevenfuncties te melden. Voor het aanvaarden of continueren van een 

betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de 

organisatie, behoeft het lid van het bestuur de goedkeuring van het bestuur. Van een 

kandidaat-lid voor het bestuur wordt gevraagd om nevenfuncties te melden bij benoeming.  

 

4. Zittingstermijn en herbenoeming  

Het bestuur is hierin gehouden aan de statuten. De statuten zijn vastgesteld door de 

algemene ledenvergadering.  

 

5. Vermijding belangenverstrengeling  

Er moet worden vermeden dat het bestuur te maken krijgt met (de schijn van) 

belangenverstrengeling. Daartoe moeten de leden van het bestuur melding maken van 

(potentieel) tegenstrijdige belangen. Leden van het bestuur moeten zonder last of 

ruggenspraak kunnen opereren. Het lid van het bestuur meldt een (potentieel) 

tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het bestuur en tevens aan zijn collega-leden. 

Het lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een 

tegenstrijdig belang en hoe vervolgens wordt gehandeld. Het lid van het bestuur dat een 

tegenstrijdig belang heeft, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het 

onderwerp waarbij die persoon het tegenstrijdig belang heeft. Degene bij wie sprake is van 

belangenverstrengeling mag de organisatie niet vertegenwoordigen voor die zaken waarbij 

de belangenverstrengeling speelt. Lid van het bestuur kunnen in elk geval niet zijn 

personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met andere leden van het 

bestuur en indien aanwezig van de directie.  

 

6. Controle financiële verslaglegging  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de financiële 

verslaggeving. De algemene ledenvergadering ziet erop toe dat het bestuur die taak 

vervult. De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijn 650 van de Raad voor de 

Jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur benoemt de accountant 

die de controle op de jaarrekening uitvoert conform wet- en regelgeving conform het 

gestelde in de statuten. De accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het 

onderzoek van de jaarrekening aan het bestuur.  
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□ Verantwoording 

1. Beleid voor communicatie met belanghebbenden 

Voor de communicatie met belanghebbenden is bepaald wie de belanghebbenden zijn, 

welke informatie aan hen wordt verstrekt en op welke wijze.  

 

2. Verantwoording over de inhoudelijke invulling van goed bestuur  

Verantwoording afleggen gebeurt door middel van het informeren van belanghebbenden 

over de (realisatie van) de doelstelling en andere relevante onderwerpen die het 

functioneren van de organisatie betreffen.  

De organisatie informeert de belanghebbenden over de statutaire doelstelling; de wijze 

waarop de doelstellingen zijn vertaald in (meerjaren)beleid, een (meerjaren)begroting en 

voor zover mogelijk de beoogde resultaten; informatie over de verwachte inkomsten en de 

geplande besteding van middelen aan programma’s en/of projecten; de beoogde 

resultaten en indien die niet kunnen worden aangegeven de redenen daarvoor; welke 

programma’s of projecten de organisatie uitvoert om het (meerjaren)beleid te realiseren 

(strategie); hoe de organisatie kan bepalen of zij resultaat boekt (aan de hand van welke 

indicatoren e.d.) en op welke wijze zij de behaalde resultaten wil monitoren; het deel van 

de middelen dat wordt besteed aan ondersteunende functies en fondsenwerving alsmede 

hoe wordt omgegaan met financiële reserves; wat het beleid op het gebied van 

fondsenwerving is; op welke manier gestreefd wordt naar een duurzame bedrijfsvoering; 

welke voorzieningen voor (risico-) beheersing de organisatie toepast en de werking 

daarvan.  

 

3. Bestuur  

Belanghebbenden worden geïnformeerd over de samenstelling, onkostenvergoedingen en 

werkwijze van het bestuur. De informatie aan belanghebbenden bevat in elk geval de 

volgende aspecten van de functies van ‘besturen’ en ‘toezicht houden’: wie het bestuur 

vormen; hoe de functies van besturen en toezicht houden, zijn georganiseerd; welke 

organen daartoe zijn ingesteld, wie welke taken heeft en wat de werkwijze is; het 

onkostenvergoedingsbeleid ten aanzien van leden van het bestuur; in hoeverre de 

instelling voldoet aan de bepalingen van deze gedragscode en de uitleg voor eventuele 

afwijkingen; de werkzaamheden van het bestuur in het afgelopen verslagjaar. 

 

4. Verantwoording jaarverslag en jaarrekening  

De informatie over het functioneren van de organisatie en de realisatie van de 

doelstellingen in het afgelopen verslagjaar worden gepresenteerd in het jaarverslag en een 

jaarrekening. Jaarverslag en jaarrekening worden na goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op de website geplaatst. 

 

□ Omgang met belanghebbenden  

1. Beleid vrijwilligers  

Duidelijk is welke activiteiten wel en niet door vrijwilligers (kunnen) worden uitgevoerd; de 

manier waarop wordt omgegaan met personen die hun diensten als vrijwilligers 

aanbieden; de wijze waarop besloten wordt over de inzet van vrijwilligers die zich 

beschikbaar hebben gesteld; de manier waarop de communicatie met vrijwilligers 

plaatsvindt, zodat zij inbreng kunnen leveren (kennis, ideeën en opvattingen) en de 

manier waarop zij worden geïnformeerd over de organisatie, haar plannen, haar resultaten 

en belangrijke gebeurtenissen.  

 

2. Klachtenbeleid  

De klachtenregeling is apart beschreven. 


