PROFIELSCHETS
bestuur Stichting WaaR Art and Culture

1. Inleiding
1. Op grond van de statuten van Stichting WaaR Art and Culture worden bestuurders van de
stichting benoemd door het bestuur van de stichting zelf. Daarbij is bepaald dat
certificaathouders aan het bestuur personen voor benoeming kunnen aanbevelen om als
bestuurder te worden benoemd.
2. De onderhavige profielschets beoogt een richtlijn te bieden voor de omvang en
samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de activiteiten van de
stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders.

2. Omvang
Overeenkomstig de statuten van de stichting bestaat het bestuur uit een door het bestuur te
bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders.

3. Samenstelling
1. Ieder van de bestuurders van de stichting WaaR Art and Culture dient:
a.
b.
c.
d.

de doelstelling van de stichting te onderschrijven;
zijn taak onafhankelijk van de andere bestuurders te kunnen uitoefenen;
geen structureel conflicterend belang te hebben met de stichting;
in staat te zijn in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn
van deelbelangen van aandeelhouders, dan wel andere bij de stichting betrokken
individuele personen of groepen van personen;
e. oog te hebben voor internationale, maatschappelijke, economische, politieke en
andere ontwikkelingen, welke relevant zijn voor de stichting en in staat te zijn
deze te beoordelen;
f. in staat te zijn tot evenwichtige en objectieve belangenafweging;
g. kennis te hebben van de rechtsvorm ‘stichting’.
2. Het bestuur houdt bij de vervulling van een vacature rekening met specifieke kennis en/of
ervaring op een of meer van de volgende gebieden:
a. ervaring in bestuurlijke en/of toezichthoudende functies;
b. kennis van de culturele sector;
c. bedrijfseconomische kennis;
d. netwerk in de culturele sector;
e. juridische kennis;
f. kennis op het gebied van corporate governance.
3. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder van de stichting zijn.

4. Overeenkomstig de statuten van de stichting kunnen in ieder geval niet tot bestuurder
worden benoemd:

a. een echtgeno(o)t(e) of bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van
bestuurders.
b. een natuurlijk persoon in dienst van de organisaties uitgevoerd onder de stichting;
c. een vaste adviseur van de stichting, waaronder begrepen de deskundige bedoeld in
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de register accountant of de Accountant
Administratieconsulent van Stichting WaaR Art and Culture;
d. bestuurders en natuurlijke personen in dienst van enige organisatie waarmee de
stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt.
5. Het bestuur dient als geheel te zijn samengesteld in lijn met deze profielschets en de
samenstelling van het bestuur dient zodanig te zijn dat het zijn taken naar behoren kan
uitvoeren.
6. In geval van een vacature in het bestuur bepaalt het bestuur op welke van de hiervoor
onder 3.2 genoemde punten in dat specifieke geval de nadruk dient te liggen, daarbij in
aanmerking nemend de samenstelling van het bestuur op dat moment.

4. Slot
1. Deze profielschets wordt door het bestuur periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast.
2. Deze profielschets is gepubliceerd op de website van de stichting: www.arabcamera.nl.
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