Notitie aanpassingen organisatie Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe.

Aanleiding
A. Wens om structuur te optimaliseren
B. Opheffen aantal werkgroepen bezien
C. Inwerkingtreding AVG
D. Verduidelijking rol richting gemeente (vooral betreffende de subsidies)
E. Bestuursnotitie SGNOV van 9 oktober 2014 is niet meer actueel en deze vervangen door een
Huishoudelijk Reglement
F. Duidelijkheid nodig betreffende de bestuurlijke aansprakelijkheid
G. Wens om organigram vast te stellen.

Huidige bestuurlijke organisatie
Actuele situatie
De onderstaande drie organisaties houden zich bezig met de belangenbehartiging van mensen met
functiebeperkingen op de Noord-Oost Veluwe:
1. Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe (SGNOV)
2. Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH)
3. Stichting Vrienden van “Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe”.
De doelen van de stichtingen ad 1 en 3 zijn verwoord in de respectievelijke statuten en die van de
organisatie ad 2 in het huishoudelijk reglement van PGH.
Ad 1 Doel SGNOV
Artikel 2 statuten: De Stichting heeft ten doel:
 a) Het behartigen van de belangen van mensen met functiebeperkingen op gebieden, waarin
niet door bestaande professionele voorzieningen wordt voorzien;
 b) Het organiseren en het doen organiseren van activiteiten op het gebied van ontspanning
en recreatie van mensen met functiebeperkingen;
 c) Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
Ad 2 Doel Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH)
Artikel 2 Huishoudelijk Reglement:
1) Het in de gemeente Heerde bevorderen van de integratie, onafhankelijkheid en
zelfredzaamheid van mensen met functiebeperkingen in het maatschappelijk leven in de
ruimste zin;
2) Het in de gemeente Heerde behartigen van collectieve belangen van mensen met
(functie)beperkingen.
Hiervoor wenst het platform onder andere optimaal betrokken te zijn bij het proces van
voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het integraal gemeentelijk
gehandicaptenbeleid.
Ad 3. Doel Stichting Vrienden van “Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe”
Artikel 2 Statuten:
De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen en het verlenen van financiële steun en andere
ondersteuning aan de te Heerde gevestigde stichting: “Stichting Gehandicapten Belangen Heerde
en Omstreken”, zomede het verrichten van al hetgeen kan bijdragen tot de verwezenlijking van het
doel van laatstgenoemde stichting en het welzijn van de personen voor wie de stichting haar
werkzaamheden verricht of doet verrichten.

Bestuursnotitie
In de bestuursvergadering van 9 oktober 2014 is een bestuursnotitie SGNOV vastgesteld. Deze is
vertaald in een Huishoudelijk Reglement. In de praktijk blijkt dat deze op enige onderdelen niet
wordt nageleefd en gelet op de onderliggende discussie over diverse aanpassingen binnen de
Stichting kan deze bestuursnotitie en het Huishoudelijk Reglement van 9 oktober 2014 worden
ingetrokken en vervangen worden door een nieuw vast te stellen Huishoudelijk Reglement.

Voorstellen
A. Wens om structuur te optimaliseren.
De Stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de Stichting gebonden is aan juridische
verplichtingen en voorwaarden. Hiervoor zijn Statuten opgesteld, laatstelijk gewijzigd bij notariële
akte van 21 juli 2010 (notarispraktijk Dieren, mr. J.C.G. Ten Brink).
NB: aantal bestuursleden minimaal zeven, benoeming voor drie jaar en twee keer herbenoeming
mogelijk; bestuur kan één of meer reglementen vaststellen enzovoort.
De Stichting Gehandicapten Belangen Noord-Oost Veluwe (SGNOV) wordt gezien als de
Moederstichting van alle onderdelen die ressorteren onder deze Stichting (zie vervolg van de
voorstellen).

Beslispunt A:
Vaststellen dat de SGNOV de 'Moederstichting' is en dat de Statuten niet aangepast hoeven te
worden.
B. Opheffen aantal werkgroepen bezien.
In de huidige situatie zijn er enerzijds diverse werkgroepen actief en anderzijds commissies of
anderszins.
Voorgesteld wordt om hierin meer structuur aan te brengen en waar nodig tot opheffing te besluiten.
Momenteel is er sprake van: de werkgroepen Truckersdag en PR, een financiële commissie en een
activiteitencommissie, de Soos en het PGH. Het is niet duidelijk hoe de verbindingen met het
bestuur zijn geregeld. PR en de financiële commissie kunnen integraal ondergebracht worden bij
een bestuursfunctie.

Beslispunt B:
De werkgroep PR en de financiële commissie opheffen en de Soos en de werkgroep Truckersdag
onderbrengen bij de werkgroep Activiteiten. De overblijvende onderdelen aanduiden als een
werkgroep. Dit betekent dat de volgende twee werkgroepen zullen bestaan: werkgroep Activiteiten
en werkgroep Platform Gehandicaptenbeleid Heerde.
C. Inwerkingtreding AVG.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden.
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn hierin vastgelegd.
Ook door of namens onze Stichting worden persoonsgegevens gebruikt al is het verzamelen van
deze gegevens geen doel op zich.

Beslispunt C:
Bijgaand privacy reglement (o.g.v. AVG) vaststellen (bijlage één).

D. Verduidelijking rol richting gemeente (vooral betreffende de subsidies).
In de huidige situatie vindt er vanuit verschillende organisaties overleg plaats met de gemeente over
bijvoorbeeld bestuurlijke aspecten, subsidieverstrekking en onderdelen die betrekking hebben op
het BTB-aspect binnen het PGH. Op zich hoeft dit niet bezwaarlijk te zijn. Wel is het wenselijk om
hierover (bestuurlijke) duidelijkheid te verkrijgen.

Beslispunt D:
Bestuurlijk overleg en overleg over subsidieverstrekking wordt gedaan door de Moederstichting en
bij het overleg zijn minimaal twee bestuursleden aanwezig.
Onderdelen die betrekking hebben op het BTB-aspect, worden rechtstreeks door een afvaardiging
van de PGH opgepakt.
Hierbij wordt opgemerkt dat de PGH een geoormerkte zetel heeft in de Adviesraad Sociaal Domein
(ASD) van de gemeente Heerde.

E. Bestuursnotitie SGNOV (en het hieruit voortvloeiend Huishoudelijk Reglement) van 9 oktober
2014 is niet meer actueel en deze vervangen door een nieuw Huishoudelijk Reglement.
De bestuursnotitie SGNOV (en het hieruit voortvloeiend Huishoudelijk Reglement) is niet meer
actueel, derhalve deze intrekken en een nieuw Huishoudelijk Reglement vaststellen.

Beslispunt E:
Bestuursnotitie SGNOV (en het hieruit voortvloeiend Huishoudelijk Reglement) van 9 oktober
2014 intrekken en een nieuw Huishoudelijk Reglement vaststellen (bijlage twee).

F. Duidelijkheid nodig betreffende de bestuurlijke aansprakelijkheid.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige
bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen bescherming tegen aanspraken op
hun privé-vermogen.
Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil
zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen
vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurslid of mede
toezichthouder.
Tegenwoordig weet de rechter steeds beter de weg naar het privévermogen van bestuurders,
commissarissen en toezichthouders te vinden. Als gevolg hiervan is een goede
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering steeds meer een noodzaak geworden.
Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en toezichthouders, maar wat met name opvalt
is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen.
Het gemeentebestuur van Heerde heeft een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten voor rechtspersonen met een balanstotaal van maximaal € 500.000,- die worden
bemenst met vrijwilligers. De gemeente heeft dit initiatief genomen op voorspraak van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Een van de overwegingen was dat het in het algemeen
geen gemakkelijke opgave is om vrijwilligers als bestuurders te werven, hetgeen vanzelfsprekend
nog bemoeilijkt wordt als zij het risico lopen om in hun functie van bestuurder aansprakelijk te
worden gesteld.
Het vorenstaande houdt in dat zowel bestuurders als leden van de werkgroepen van SGNOV en alle
vrijwilligers die betrokken zijn bij onze organisatie op basis van de aansprakelijkheidsverzekering
van de gemeente Heerde met Achmea verzekerd zijn tegen aansprakelijkheidsrisico's. Zie ook de

website www.heerde.nl/bestuurders (contactpersoon bij de gemeente: mevrouw Brenda van Ginkel).

Beslispunt F:
Kennisnemen van de informatie dat de Stichting bij een bestuursaansprakelijkheid een beroep kan
doen op de collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Heerde.
G. Wens om organigram vast te stellen.
In verband met aanpassing van de structuur van SGNOV en opheffing, herindeling van commissies
en werkgroepen is het wenselijk om een organigram vast te stellen.

Beslispunt G:
Organigram vaststellen (bijlage drie).
---BIJLAGEN:
1) Privacy reglement (o.g.v. AVG), behoort bij beslispunt C
2) Huishoudelijk reglement, behoort bij beslispunt E
3) Organigram, behoort bij beslispunt G
---AFKORTINGEN:
ASD, Adviesraad Sociaal Domein
AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming
BTB, Werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid
PGH, Platform Gehandicaptenbeleid Heerde
PR, Public Relations
SGNOV, Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe
VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten
--Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 januari 2020
Voorzitter, Anton Westerkamp

Secretaris, Nanne Sluijs

BESLUIT
De ondergetekenden,
1.
2.

Antony Westerkamp, wonende te 8161 SE Epe, Weteringdijk 35, geboren te Zwollerkerspel op achttien april negentienhonderd achtenveertig;
Nanne Sluijs, wonende te 8181 CT Heerde, Herdershof 6, geboren te Arnhem op elf
april negentienhonderd drieënveertig;

verklaren:
De ondergetekenden zijn voorzitter en secretaris van het bestuur van de te 8181 CT Heerde
gevestigde en aldaar aan de Herdershof 6 kantoorhoudende stichting: Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer 41038481 en als zodanig bevoegd tot het ondertekenen van het hierna genoemde
besluit.
Het bestuur van de “Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe” besluit geen
functionaris gegevensbescherming aan te stellen omdat:
1. De Stichting geen overheidsinstelling is;
2. De Stichting niet als kernactiviteit heeft: “op grote schaal bijzondere persoonsgegevensverwerking”;
3. De Stichting niet zal overgaan tot verkoop van gegevens;
4. De Stichting er zorg voor draagt dat zorgvuldig zal worden omgegaan met privacygevoelige gegevens.
Wij gaan als volgt om met persoonsgegevens:
a. De persoonsgegevens zijn goed beveiligd, naar de actuele gebruikelijke standaarden of
beter;
b. De beschikbare persoonsgegevens worden niet met anderen gedeeld zonder dat dit nodig
is op grond van Wet-en regelgeving of de normale uitoefening van onze taak;
c. De beschikbare persoonsgegevens zullen door de Stichting niet worden verkocht;
d. De Stichting zal geen elektronisch profiel maken van welke persoon dan ook;
e. De persoonsgegevens zullen niet langer of korter worden opgeslagen dan wettelijk is toegestaan;
f. Een persoon heeft desgewenst altijd inzage in zijn persoonsgegevens;
Op de website www.sgnov.nl zal een link “persoonsgegevens” worden geplaatst.
Op het briefpapier van de Stichting zal worden vermeld dat de Stichting een besluit heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bovenstaand besluit is genomen in de bestuursvergadering van 21 november 2019,
Getekend te Heerde, 21 november 2019.
Voorzitter, Anton Westerkamp
Secretaris, Nanne Sluijs

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE STICHTING
GEHANDICAPTENBELANGEN NOORD-OOST VELUWE (SGNOV).

INHOUD
Artikel
1) Positie van de SGNOV
2) Vastgelegde doelstellingen in de Statuten SGNOV
3) Missie & Visie
4) VN-verdrag en motto
5) Moederstichting en werkgroepen
6) Bestuur
7) Begroting en rekening (en verantwoording)
8) Kascommissie
9) Onvoorziene omstandigheden
10) Intrekking of wijziging van het Huishoudelijk Reglement
11) Slotbepaling.
Artikel 1) Positie van de SGNOV
De SGNOV is gevestigd te Heerde, de statuten zijn (laatstelijk gewijzigd) vastgelegd bij notariële
akte van 21 juli 2010, notaris mr. J.C.G. Ten Brink te Dieren.
Voorgeschiedenis: bij notariële akte van 13 januari 1971 is opgericht de Stichting “Stichting Zorg
voor gehandicapte kinderen in de gemeente Heerde”, gevestigd te Heerde.
Daarna is deze naam gewijzigd bij notariële akte van 20 februari 1976, notaris mr. A. Bok te
Heerde, in: “Stichting Zorg voor gehandicapten in de gemeente Heerde”, gevestigd te Heerde.
Vervolgens is deze naam gewijzigd bij notariële akte van 22 juli 2003, notaris mr. J.C.G. Ten Brink
te Dieren, in: “Stichting Gehandicapten Belangen Heerde en Omstreken”, gevestigd te Heerde.
Tot slot is deze naam gewijzigd bij notariële akte van 21 juli 2010, notaris mr. J.C.G. Ten Brink te
Dieren, in: “Stichting GehandicaptenBelangen Noord-Oost Veluwe”, gevestigd te Heerde.
Artikel 2) Vastgelegde doelstellingen in de Statuten SGNOV
a) Het behartigen van de belangen van mensen met functiebeperkingen op gebieden, waarin niet
door bestaande professionele voorzieningen wordt voorzien;
b) Het organiseren en het doen organiseren van activiteiten op het gebied van ontspanning en
recreatie voor mensen met functiebeperkingen;
c) Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Artikel 3) Missie & Visie

Missie: SGNOV bevordert de mogelijkheden van mensen met functiebeperkingen tot deelname
aan de samenleving.
Visie: Zij doet dat enerzijds door het organiseren van activiteiten gericht op ontspanning en het
creëren van duurzame ontmoetingen, en anderzijds door het behartigen van belangen en het
bevorderen van gelijkwaardige mogelijkheden voor iedereen.

Artikel 4) VN-verdrag en motto
Begin 2016 is het VN verdrag (22 VN Standaard Regels Gelijke Kansen) uit 2006 inzake de rechten
van personen met een handicap door Nederland geratificeerd. Kortweg aan te duiden met:
“inclusie(f) beleid”. Het motto hierbij is: “Meedoen is vanzelfsprekend”.
Artikel 5) Moederstichting en werkgroepen
De in artikel 1 genoemde Stichting, duiden wij aan als “Moederstichting”.
En per 1 januari 2020 kennen wij de volgende werkgroepen:
a) Werkgroep: Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH);
b) Werkgroep: Activiteiten.
De Moederstichting kan besluiten tot instelling van nieuwe werkgroepen en/of bestaande
werkgroepen opheffen. Dit laatste alleen na afstemming met de betreffende werkgroep.
Artikel 6) Bestuur
In de Statuten (zie artikel 1 van dit Huishoudelijk Reglement) zijn de volgende artikelen over het
bestuur ca. vastgesteld: artikel 4 de “Algemene bepalingen inzake het bestuur en de bestuurders”,
artikel 5 de “Benoeming van bestuurders”, artikel 6 “Schorsing en ontslag”, artikel 7
“Bestuursvergaderingen”, artikel 8 “Besluitvorming en stemrecht” en artikel 9
“Vertegenwoordiging”.
Artikel 7) Begroting en rekening (en verantwoording)
De Moederstichting stelt jaarlijks een geïntegreerde begroting en rekening (boekjaar is gelijk aan
kalenderjaar) vast. Hierin worden de uitgaven voor de in artikel vijf genoemde twee werkgroepen
expliciet geraamd per werkgroep. De werkgroep mag binnen de spelregels van de Moederstichting
vrij beschikken over deze uitgaven (van de vastgestelde begroting) zonder vooroverleg met de
Moederstichting. Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar wordt door de werkgroep
gerapporteerd over de uitgaven.
De Moederstichting draagt zorg voor de aanvraag voor subsidiegelden, sponsorgelden, enzovoort.
Artikel 8) Kascommissie
De Moederstichting zorgt er voor dat jaarlijks een kascontrole plaatsvindt door de in te stellen
kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn van de
Moederstichting. Een lid kan niet vaker dan twee opeenvolgende jaren de kascontrole doen.
Jaarlijks wordt dus één nieuw kascommissielid benoemd.
De kascommissie moet vaststellen dat de informatie in het financieel jaarverslag toereikend en
correct is. En rapporteert hierover schriftelijk aan de Moederstichting.
Artikel 9) Onvoorziene omstandigheden
Bij aangelegenheden betreffende alle aspecten vallend onder de verantwoordelijkheid van de
Stichting SGNOV waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur naar eigen
goeddunken.
Artikel 10) Intrekking of wijziging van het Huishoudelijk Reglement
Voor het intrekken of wijzigen van dit Huishoudelijk Reglement is instemming van minimaal
2/3 van de zittende bestuursleden vereist. Stemming hierover dient schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 11) Slotbepaling
Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de vergadering van het Stichtingsbestuur d.d.: 30
januari 2020, als bijlage twee (beslispunt E) van de “Notitie aanpassingen organisatie Stichting
Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe.” en gaat in per 1 januari 2020.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 januari 2020,
De voorzitter, A. Westerkamp

