Directiereglement Stichting van het Kind, Noordwijk
De directie van de stichting bestaat uit een natuurlijk persoon. Dit statuut is van toepassing
op deze persoon, hierna te noemen: de directeur. Bij ontstentenis van de directeur neemt
het bestuur in beginsel de taken over van de directeur, totdat een vervanger is aangesteld.
Het profiel van de functie van directeur van Stichting van het Kind (hierna: de stichting) is
beschreven in een afzonderlijk functieprofiel.
1. Functienaam
De functie is directeur van Stichting van het Kind.
2. Vereisten waaraan de directeur moet voldoen
De directeur van de stichting moet conform de statuten aan de volgende eisen voldoen:
-

De directeur is een natuurlijk persoon;
De directeur heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
De directeur is geen lid van het bestuur van de stichting en hij is gedurende een
periode van drie jaar voorafgaande aan zijn benoeming tot directeur geen lid
geweest van het bestuur;
De directeur is nooit door de rechtbank als bestuurder of directeur van een stichting
veroordeeld of uit zijn functie ontheven.
De directeur is geheel onafhankelijk ten opzichte van de stichting, het bestuur en de
medewerkers. Dit betekent dat hij geen zakelijke banden heeft met voornoemde
personen en de stichting.

3. Plaats in de organisatie
De directeur rapporteert aan het bestuur van de stichting.
4. Taken en bevoegdheden van de directeur
De taken en bevoegdheden van de directeur komen op het volgende neer:
-

-

De directeur voert het management van de dagelijkse werkzaamheden conform het
jaarplan en begroting;
De directeur vertegenwoordigt de stichting;
De directeur bereidt de documenten en stukken voor die ter goedkeuring dan wel ter
informatie aan het bestuur moeten worden voorgelegd, zoals jaarstukken,
(meerjaren)begroting, beleidsplan, tussentijdse informatie en voortgangsrapportage
over de gang van zaken;
De directeur heeft een beperkte volmacht voor het aangaan van verplichtingen en
het doen van betalingen conform bijgevoegde volmacht;
Aan het bestuur komen binnen de stichting alle bevoegdheden toe die niet door de
wet, statuten of een reglement aan andere organen zijn opgedragen.

Voorts geeft de directeur direct leiding aan het personeel en inhuurkrachten, alsmede aan
de vrijwilligers. De directeur is verder verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering
van de strategie en het beleid zoals geformuleerd in het (meerjaren)beleidsplan.
Rijnsburg, juli 2019,
Het bestuur
Bijlage:
Volmacht ten behoeve van de directeur

