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Beleid nevenfuncties Fonds Westland
Nevenfuncties kunnen verrijkend zijn voor het functioneren als bestuurslid van Fonds Westland, omdat deze
het blikveld verruimen en de mogelijkheid geven tot netwerken mede in belang van het Fonds. Wel moet
gewaakt worden voor belangenverstrengeling of schijn van belangenverstrengeling. Daarom is het volgende
protocol vastgesteld:
Begrip nevenfuncties
Het begrip nevenfunctie wordt breed geïnterpreteerd: alle betaalde of onbetaalde functies. Dat kunnen
bestuursfuncties zijn, maar ook adviseurschappen of andere structurele betrokkenheid bij organisaties.
Kenbaarheid nevenfuncties
De secretaris van het Fonds is verantwoordelijk voor het (laten) bijhouden van een lijst met alle nevenfuncties
van de bestuursleden van het Fonds. Elk bestuurslid beschikt over een bijgewerkte lijst.
Voordat nieuwe bestuursleden worden benoemd, wordt geïnformeerd naar alle nevenfuncties.
Bestuursleden geven zelf actief wijzigingen door aan de secretaris of degene die namens de secretaris de lijst
bijhoudt.
Als er bij het aanvaarden van een nieuwe nevenfunctie kans is op belangenverstrengeling wordt dit door het
bestuurslid vooraf gemeld aan het bestuur van het Fonds.
Onverenigbare nevenfuncties

Het bestuur beslist of een bestaande nevenfunctie of nieuw te aanvaarden nevenfunctie al dan niet
onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap van het Fonds vanwege te groot risico van (schijn van)
belangenverstrengeling. Dit hangt bijvoorbeeld af van de aard van de nevenfunctie en de mate waarin de
betreffende organisatie een beroep doet op ons Fonds.
Bij onverenigbaarheid zal het betreffende bestuurslid de keus moeten maken tussen de nevenfunctie of
bestuurslidmaatschap van het Fonds.
Bijzondere besluitvormingsprocedure
Als de nevenfunctie niet onverenigbaar is met het bestuurslidmaatschap van ons Fonds, kan er toch incidenteel
sprake zijn van (schijn van) belangenverstrengeling. Daarom geldt het volgende:
Het bestuurslid zal niet deelnemen aan de besluitvorming en stemming bij aangelegenheden die hem of haar
rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaan of waarbij hij als vertegenwoordiger betrokken is. (Het is aan
het bestuurslid wel toegestaan om relevante puur feitelijk informatie in te brengen.)
Bij twijfel wordt dit aan het bestuur voorgelegd, waarbij het bestuur beslist of de betrokkenheid zodanig is dat
het bestuurslid zich van de besluitvorming en stemming moet onthouden. Dit besluit wordt genotuleerd.
(Beleid vastgesteld op 21 juni 2011)

