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Begripsbepalingen 

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: 

 a. Dierenbescherming: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Die-

ren, gevestigd te Den Haag; 

 b. Stichting: Dierenbescherming Stichting [statutaire naam invullen], ge-

vestigd te [statutaire zetel invullen]; 

 c. “Bestuur” of “bestuurder”: het bestuur van de stichting; 

 d. Landelijk bestuurder: het bestuur van de Dierenbescherming; 

 e. Statuten: statuten van de stichting, laatstelijk gewijzigd bij akte van 

statutenwijziging van [datum]; 

 f. Concern controller: functionaris bij de Dierenbescherming die onder 

meer belast is met de vertaling van de visie van de Dierenbescherming 

in financieel/economisch strategisch en tactisch beleid en verantwoor-

delijk is voor de onafhankelijke audit in de Dierenbescherming (zie 

functieprofiel in bijlage van het bestuursreglement van de Dierenbe-

scherming). 

 g. Commissie toezicht gelieerde stichtingen: commissie van de raad van 

toezicht, ingesteld op grond van artikel 39 van de statuten van de Die-

renbescherming en het reglement commissie toezicht gelieerde stich-

tingen;  

1.2. Voor het overige gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de 

statuten. 

1.3. Overal waar in dit reglement bij de aanduiding van personen de mannelijke 

vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als 

mannen bedoeld. 
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Bestuurder  

2 De functie van de bestuurder, als bedoeld in artikel 6.1 van de statuten, wordt 

vervuld door de operationeel manager van de Dierenbescherming. 

Taak bestuur 

3.1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting, met de algemene 

gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie. Een 

specifieke omschrijving van de taken van de bestuurder kan worden opgenomen 

in een functieprofiel en kan worden opgenomen als bijlage van dit reglement. 

3.2. De bestuurder is verplicht alle financiële stukken van de stichting ten minste 

zeven jaar lang te bewaren. 

3.3. De bestuurder waakt ervoor dat tot de (consolidatiekring van de) Dierenbe-

scherming behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk 

belang hebben bij een besluit, de besluitvorming beïnvloeden. 

3.4. Over onderwerpen die naar hun aard en inhoud afbreuk kunnen doen aan 

andere rechtspersonen van de (consolidatiekring van de) Dierenbescherming 

wordt vooraf tijdig afgestemd met de landelijk bestuurder. 

Beëindiging lidmaatschap bestuur 

4 Bij beëindiging van zijn lidmaatschap van het bestuur van de stichting is de 

aftredend bestuurder verplicht alle in zijn bezit zijnde stukken, bescheiden en 

andere informatiedragers met betrekking tot zijn bestuurlijke werkzaamheden 

onverwijld over te dragen aan de landelijk bestuurder. 

Evaluatie functioneren bestuurder en raad van toezicht 

5.1. Minimaal eenmaal per jaar wordt in een vergadering waarbij de bestuurder, 

de landelijk bestuurder en de raad van toezicht aanwezig zijn, het functione-

ren van de bestuurder, de landelijk bestuurder en de raad van toezicht geëva-

lueerd. 

5.2. De landelijk bestuurder verzoekt de bestuurder tevoren of er zijnerzijds aan-

dachtspunten in de evaluatie zijn zowel ten aanzien van zijn eigen functione-

ren als ten aanzien van het functioneren van de landelijk bestuurder en de 

raad van toezicht. 

Informatievoorziening 

6.1. De bestuurder, de landelijk bestuurder en de raad van toezicht zijn jegens el-

kaar tot verantwoording en overleg verplicht. 

6.2. In ieder geval verwachten de landelijk bestuurder en de raad van toezicht dat 
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de bestuurder hen, al dan niet in een periodiek werkoverleg en/of periodieke 

schriftelijke rapportage, regelmatig op de hoogte zal houden van: 

 a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van 

de stichting; 

 b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming 

waarvan de bestuurder de goedkeuring van de landelijk bestuurder 

en/of de raad van toezicht behoeft; 

 c. problemen en conflicten van enige betekenis voor de stichting, al dan 

niet in relatie met derden, zoals overheden en samenwerkingspartners; 

 d. dreigende, potentiële en lopende gerechtelijke procedures; 

 e. kwesties waarvan verwacht kan worden dat ze in de publiciteit komen; 

 f. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de 

daaraan verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan en 

de fondsenwerving; 

 g. zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, 

waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doel-

stelling van de stichting; 

 h. het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap; 

 i. de realisering van het jaarplan en de begroting. 

Kostenvergoedingen, nevenfuncties 

7.1. De bestuurder verantwoordt zich publiekelijk over zijn kostendeclaraties in het 

jaarverslag van de stichting. 

7.2. Een overzicht van alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van de bestuurder 

wordt bijgehouden en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting. 

7.3. Indien een nevenfunctie van de bestuurder onlosmakelijk verbonden is met zijn 

functie bij de stichting, dienen eventuele neveninkomsten ten goede te komen 

aan de stichting. De landelijk bestuurder kan de totale omvang daarvan maxime-

ren. 

Commissies en adviseurs 

8.1. De leden van de ingevolge artikel 25 van de statuten in te stellen commissies  

worden benoemd voor een bepaalde tijd, zijn onbeperkt, doch steeds voor een 

bepaalde tijd, herbenoembaar en kunnen te allen tijde van hun functie ontheven 

worden door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld en haar leden heeft 

benoemd. 
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8.2. De in het vorige lid bedoelde commissies leggen ten minste eens per jaar ver-

antwoording af aan het orgaan dat hen heeft ingesteld over de sinds hun instel-

ling, aanstelling dan wel hun vorige verantwoording verrichte werkzaamheden. 

8.3. In het jaarverslag van de stichting wordt in het kort melding gemaakt van alle 

commissies die gedurende het verslagjaar in functie waren, alsmede van hun 

werkzaamheden. 

8.4.  De bestuurder, de landelijk bestuurder en de raad van toezicht hebben toegang 

tot de vergaderingen van alle in het eerste lid bedoelde commissies. Zij hebben 

in die vergaderingen een adviserende stem. 

8.5. De samenstelling van de commissies wordt door de bestuurder aan het begin 

van het boekjaar openbaar gemaakt. 

Accountant 

9 De ledenraad van de Dierenbescherming benoemt op voordracht van de raad 

van toezicht van de Dierenbescherming een accountant.  Deze accountant on-

derzoekt de jaarrekening van de stichting en brengt van zijn bevindingen verslag 

uit aan de bestuurder, de concern controller van de Dierenbescherming, de lan-

delijk bestuurder en de raad van toezicht. 

Publiciteit 

10.1. De bestuurder draagt zorg bekendmaking van de statuten en alle reglementen 

op de website van de stichting. 

10.2. Kennisgevingen van de bestuurder dienen op een deugdelijke, voor belangheb-

benden kenbare wijze te worden bekendgemaakt, waaronder mede begrepen 

bekendmaking via website van de stichting of via een andere voor belangheb-

benden toegankelijke informatiedrager. 

10.3. Publicatie dient ook plaats te vinden via het extranet van de Dierenbescherming 

of op andere voor de leden van de Dierenbescherming toegankelijke informatie-

dragers. 

Geheimhoudingsplicht 

11 De bestuurder zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de 

uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te 

beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het bestuur 

openbaar maken, ook niet na aftreden. 

 

Slotbepalingen 
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Handhaving en uitlegging van de statuten en reglementen 

12.1. De bestuurder is belast met de handhaving van de bepalingen van de statuten 

en reglementen. 

12.2. De landelijk bestuurder is met uitsluiting van enig ander orgaan van de stichting 

belast met de uitlegging van de statuten en reglementen, voor zover daarover 

enig verschil van mening mocht bestaan. 

12.3. Er bestaat ten aanzien van het in lid 2 van dit artikel bepaalde de mogelijkheid 

van beroep bij het beroepsorgaan. 

Wijzigen of intrekken reglement 

13.1. Dit reglement kan slechts gewijzigd of ingetrokken worden met inachtneming 

van de regels hieromtrent in de statuten. 

13.2. Indien zwaarwegende omstandigheden zich verzetten tegen onverkorte naleving 

van de bepalingen in dit reglement is de bestuurder bevoegd te besluiten tot het 

wijzigen van deze bepalingen, zulks na schriftelijke goedkeuring van de landelijk 

bestuurder. De afwijkende bepalingen mogen niet in strijd zijn met de wet, de 

statuten of dwingende eisen uit het Reglement CBF-Keur. 

Overgangsbepalingen 

14.1. Dit reglement treedt in werking met ingang van: _________, met gelijktijdige 

intrekking van het op dat tijdstip geldende bestuursreglement (voor zover van 

toepassing) 

14.2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op feiten die na het in werking treden 

ervan voorvallen. 

14.3. Dit reglement wordt aangehaald als “Bestuursreglement Dierenbescherming 

stichting ##”. 


