
BESTUURSREGLEMENT VERENIGING FORUM VOOR 

DEMOCRATIE (‘Bestuursreglement”)  

 

DEFINITIES 

a. Partij: Vereniging Forum voor Democratie, gevestigd aan de Herengracht 74, 1015 BR  

Amsterdam, KvK nummer 66760569; 

b. Bestuur: het bestuur en/of de bestuurders van de Partij; 

c. ALV: de Algemene Leden Vergadering van de Partij; 

d. Neveninstellingen: de aan de Partij gelieerde neveninstellingen zoals genoemd in de Wfpp; 

e. Wfpp: de Wet op de Financiering Politieke Partijen; en 

f. Statuten: de statuten van de Partij zoals laatstelijk gewijzigd op 19 november 2019. 

 

1. Inleidende bepalingen 

 

1.1.  Dit Bestuursreglement is in overleg door het Bestuur vastgesteld, dit ter aanvulling op de 

wettelijke bepalingen en de Statuten.  

1.2.  Dit Bestuursreglement treedt in werking op 1 mei 2020. 

1.3.  De inhoud van dit Bestuursreglement kan krachtens besluit gewijzigd worden door het 

Bestuur. 

1.4.  Daar waar dit Bestuursreglement is strijd is met de relevante wettelijke bepalingen of de 

Statuten prevaleren deze boven dit Bestuursreglement. 

1.5. Dit Bestuursreglement zal op de website van de Partij gepubliceerd worden. 

 

2. Taak van het bestuur 

 

2.1.  Behoudens beperkingen krachtens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van 

de Partij. Het Bestuur bepaalt, onder meer, het dagelijks beleid en de uitvoering hiervan. 

2.2.  Het Bestuur vertegenwoordigt indien nodig de Partij in rechte. Vertegenwoordiging komt 

ook toe aan twee bestuurders gezamenlijk. 

2.3.  Het Bestuur legt verantwoording af aan de ALV. 

2.4.  De ALV benoemt bestuurders conform hetgeen hierover in de Statuten vermeld is. 

 

 

3. Samenstelling bestuur 

 

3.1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. 

3.2.  Het Bestuur kan besluiten dat het Bestuur uitgebreid of beperkt wordt met in achtneming 

van artikel 3. sub 1. en hetgeen hierover in de Statuten vermeld staat. 

3.3.  Het Bestuur verdeelt de taken voor de bestuurders onderling. In ieder geval heeft het 

Bestuur één lid aangewezen als voorzitter, één lid als penningmeester en één lid als 

secretaris. 

3.4.  Het Bestuur verdeelt onderling de specifieke taken en portefeuilles met inachtneming van 

het hierboven genoemde artikel 3.3. 

3.5.  Het Bestuur kan, indien het Bestuur dit bepaalt, zijn samengesteld uit uitvoerende en niet-

uitvoerende bestuurders. Dit is een interne verdeling van taken. 



3.6.  Indien het Bestuur handelt zoals in artikelen 3.4. en 3.5. hierboven vermeld dan is dat een 

interne afspraak zonder werking naar derden. 

3.7.  Het Bestuur kan de taken nader onderling verdelen en wijzigen. 

3.8.  Het Bestuur kan, conform de Statuten, adviseurs aanwijzen en uitnodigen. 

 

4. Besluitvorming bestuur. 

 

4.1.  Het Bestuur neemt besluiten met een gewone meerderheid der stemmen. 

4.2.  Indien een besluit gaat over zaken die voortvloeien uit de dagelijkse (bedrijfsmatige) 

activiteiten zijn twee stemmen van uitvoerende bestuurders noodzakelijk. Dit in 

tegenstelling tot artikel 4.1. 

4.3.  Bij besluiten over zaken waar een financieel belang mee is gemoeid waaronder begrepen 

doch niet beperkt tot onkosten, betalingen, het inhuren van betaald personeel of het 

aangaan van andere juridische verplichtingen en wat dies meer zij moet een van de twee 

goedkeurende bestuurders de penningmeester zijn. Bij ontstentenis van deze treedt een 

van de andere uitvoerende bestuurders in zijn/haar plaats. 

4.4. Begrotingen, budgetten, subsidieaanvragen en de concept jaarrekening worden eerst 

plenair in het Bestuur besproken alvorens deze verspreid worden. 

 

 

5. Werkwijze van het bestuur 

 

5.1.  Het voltallige Bestuur vergadert wekelijks, in beginsel op de maandag. 

5.2.  Het hoofd Partijbureau kan voor deze vergaderingen worden uitgenodigd en deze maakt 

dan de notulen en actielijst. 

5.3.  Het Bestuur kan anderen, zoals adviseurs voor (delen van) een vergadering uitnodigen. 

5.4.  Van de vergaderingen worden notulen en een actielijst gemaakt. Deze maken altijd deel 

uit van de agenda van de eerstvolgende vergadering. 

5.5.  Zoals beschreven in de Integriteitscode, artikel 3, is het werk van bestuurders 

onbezoldigd, behoudens een bescheiden vacatiegeld. Onkosten kunnen binnen redelijke 

grenzen gedeclareerd worden. 

5.6.  Het is leden van het Bestuur toegestaan om betaalde nevenactiviteiten te hebben. Alle 

kosten en lasten van deze activiteiten worden door de desbetreffende bestuurder gedragen.  

5.7.  De nevenactiviteiten zoals genoemd in artikel 5.6. mogen niet in strijd zijn met de 

belangen van de Partij en/of de Partij mogelijk in diskrediet brengen. Hier geldt een eigen 

verantwoordelijkheid voor de bestuurders. Bij twijfel dient overleg binnen het Bestuur 

plaats te vinden. 

5.8.  Alle declaraties worden door twee (uitvoerende) bestuurders goedgekeurd waarbij geen 

bestuurder zijn/haar eigen declaratie kan goedkeuren. 

5.9.  Betalingen worden onder het vierogen principe gedaan. Alle bestuurders, uitvoerend en 

niet-uitvoerend, zijn gerechtigd tot de bankrekening van de partij. Betalingen kunnen 

slechts gezamenlijk door twee bestuurders worden gedaan. Periodiek kijken alle 

bestuurders of er betalingen in de elektronische omgeving klaar staan om geaccordeerd te 

worden. Hierbij is artikel 5.8. van kracht. 

5.10. Indien het voorkomt dat bestuurders aan een medewerker tegenstrijdige opdrachten 

geven, althans aldus door de medewerker ervaren, dan treden de betrokken bestuurders in 

overleg om de prioriteiten vast te stellen. 

 

 


