
 

 
Reglement criteria nevenfuncties bestuurder(s) 

 
 
 
 

de raad van toezicht van Holland Surfing  
 
 
besluit –” d.d. 41 juni 2020– tot vaststelling van het onderstaande “Reglement criteria 
nevenfuncties bestuurder(s)”   
 
 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
bestuurder: de bestuurder die door de raad van toezicht benoemd is tot bestuurder van de 

bond; 
nevenfunctie: iedere functie op het terrein van besturen, adviseren of het verrichten van 

werkzaamheden, die al dan niet tegen een vergoeding, bij een andere instelling 
dan de stichting of bedrijf wordt uitgeoefend;   

raad van toezicht: de raad van toezicht van de bond; 
reglement: het “Reglement criteria nevenfuncties bestuurder(s)” van de bond; 
bond:  Holland Surfing Association 
 
 
Artikel 2   Uitgangspunt 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van toezicht is het een bestuurder 
van de bond niet toegestaan om een nevenfunctie uit te oefenen gedurende de duur van het 
dienstverband bij de bond.  
 
 
Artikel 3 Meldingsprocedure 
De bestuurder, die voornemens is een nevenfunctie te aanvaarden, dient daarvan schriftelijk en 
mondelijk melding te maken bij de raad van toezicht. De bestuurder verzoekt de raad van 
toezicht om toestemming om de nevenfunctie te mogen uitoefenen. 
 
 
Artikel 4 Procedure verlenen toestemming 
Lid 1 
De raad van toezicht besluit binnen zes weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in 
artikel 3 van het reglement. De raad van toezicht kan deze termijn met ten hoogste 6 weken 
verlengen. 
Lid 2 
De raad van toezicht kan – alvorens op het verzoek te besluiten – de bestuurder om een 
nadere toelichting over de inhoud van de nevenfunctie vragen. 
 
 
Lid 3 



De raad van toezicht deelt het besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel schriftelijk 
mee aan de bestuurder. In het geval het verzoek van de bestuurder wordt afgewezen, vermeldt 
de raad van toezicht in het besluit de gronden van die afwijzing.  
Lid 4 
De raad van toezicht kan de bevoegdheid om besluiten als bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel te nemen mandateren aan de voorzitter van de raad van toezicht. 
 
 
Artikel 5  belangenverstrengeling en nevenfuncties/ -werkzaamheden 
De hierna aangeduide nevenfuncties zijn niet toegestaan: 

a. In geval van uitvoering van nevenfuncties moet een bestuurslid hier schriftelijk of 
mondelijk uitspraak over geven.  

b. Een bondsbestuurslid neemt van een aanbieder van diensten aan de HSA geen 
faciliteiten of diensten aan die zijn/haar onafhankelijke positie ten opzichte van de 
aanbieder kan beïnvloeden.  

 
 
 
Artikel 6 Publicatie nevenfuncties 
De nevenfuncties van een bestuurder worden gepubliceerd in het jaarverslag 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 1 juni 2020  
 
 
 
Marc Elffers     (handtekening) 
 


