
STICHTING VAN STRAATENFONDS 
 

MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE WET BESTUUR EN TOEZICHT 
RECHTSPERSONEN 

 
INLEIDING 

De bovengenoemde wet is ingegaan op 1 juli 2021 en is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals 
wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van de positie binnen besturen te 
voorkomen. Eenvoudig gezegd, dient de wet om zaken als zelfverrijking (een greep uit de kas) en 
vriendjespolitiek binnen besturen te voorkomen. 
 
VERANTWOORDING UITGAVEN 
 

- BIJDRAGEN AAN DERDEN 
Derden die een bijdrage willen hebben voor een project, dienen daarvoor een aanvraag in bij het 
bestuur. Het bestuur besluit daarop in haar eerstvolgende vergadering. Daarbij wordt gecheckt of de 
aanvraag past binnen de doelstelling van de stichting. 
De inhoud van het besluit wordt door de secretaris schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. De 
penningmeester ontvangt een kopie van deze mededeling, met de opdracht het toegekende bedrag 
over te maken aan betrokkene. 
Er zijn op die manier 2 bestuursleden betrokken bij het kenbaar maken van de bijdrage en de 
uitbetaling daarvan, hetgeen de kans op misbruik erg klein maakt. 
 
ACTIE: geen actie nodig, aangezien deze werkwijze reeds wordt gehanteerd. 
 

- UITBETALING VAN KOSTEN 
Alle betalingen van declaraties en ingekomen rekeningen worden per bank gedaan door de 
penningmeester. Vóór de betaling dient de declaratie c.q. rekening afgetekend te worden door de 
voorzitter of de secretaris, met dien verstande, dat zij nooit hun eigen declaraties aftekenen. 
Ingekomen facturen worden, alvorens betaald te worden, afgetekend door de voorzitter of de 
secretaris, met dien verstande, dat zij nooit door henzelf gedane aanschaffingen aftekenen. 
Besluiten over uitgaven boven de € ??  worden van tevoren door het gehele bestuur geaccordeerd. 
 
ACTIE: De beschreven werkmethode implementeren. 
 
CONTROLE BOEKHOUDING 
De jaarrekening van het Van Straatenfonds wordt gecontroleerd door een commissie, bestaande uit 
2 personen. De commissie adviseert het bestuur omtrent decharge van de penningmeester. 
 
ACTIE:  de betreffende commissie instellen en jaarlijkse controles van de jaarrekening doen. 
 
BESTUURSBESLUITEN/TEGENSTRIJDIGE BELANGEN 
Indien het bestuur besluiten moet nemen over zaken, waar een of meer bestuursleden belang in 
hebben, dan nemen de betreffende bestuursleden niet deel aan de besluitvorming. 
NB. De huidige statuten regelen daar niets over  
Indien alle bestuursleden belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld bij het vaststellen van een 
bestuursvergoeding, dan wordt de motivatie van het betreffende besluit duidelijk vastgelegd. 
  
ACTIE: Statuten aanpassen aan gewijzigde regelgeving. 
 



Statuten. 
De huidige statuten zijn in 1991 opgesteld. 
Het is in elk geval zo, dat de statuten de problematiek rond de tegengestelde belangen niet regelen. 
Mogelijk echter zijn er nog andere zaken, die niet of niet goed geregeld zijn. Eventueel kunnen we 
dat laten checken door een deskundige. 
Wijzigingen van de statuten kunnen nog tot 1 juli 2026 plaatsvinden. 
 
Oktober 2021 
Huub Lichteveld 
 


