
Governance Code 

Stichting erfgoed meubelfabriek L.O.V.  

De stichting heeft als statutaire doelstelling “de koestering van het culturele erfgoed van de N.V. 

Oosterbeeksche Meubelfabriek L.O.V., daaraan bekendheid te geven en dat te behouden, en voorts 

al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt en/of bevorderlijk kan zijn. 

Algemeen 

De stichting en haar bestuur onderschrijven de doelstelling van de stichting en past daarbij toe de 

beginselen van deze code, volgt op de daarin aangegeven aanbevelingen en wijkt daar allen van af 

schriftelijk gemotiveerd.  

De stichting heeft thans een monistische bestuursstructuur (derhalve geen separate Raad van 

Toezicht/ Commissarissen). 

De stichting streeft ernaar te allen tijde ten minste drie bestuursleden te hebben.  

Bestuursleden nemen nauwkeurig kennis van de statuten, de notulen van de bestuursvergadering 

vergadering, zijn zich bewust van hun statutaire taken en verantwoordelijkheden en handelen 

daarna. Bij het uitvoeren van hun taken staat te alle tijden het belang van de stichting voorop en 

kunnen elkaar daar kritisch daarop bevragen. 

De Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen wel aanspraak 

maken op een vooraf overeengekomen vergoeding voor gemaakte en duidelijk gespecificeerde 

gedeclareerde kosten (zoals reiskosten volgens geldende normen). 

Het bestuur bestuurt collegiaal. Geen bestuurslid heeft meer stemmen dan de andere bestuursleden. 

Ingeval van staking der stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.  

Het bestuur is in haar besluitvorming gender neutraal en inclusief en niet discrimenerd. 

Jaarvergadering. 

Op de jaarvergadering, welke in beginsel gehouden wordt binnen zes maanden na ommekomst van 

een kalenderjaar, worden als vaste agenda punten ook besproken  

1. de jaarstukken,  

2. het meerjarig beleidsplan, 

3. voldoening aan de (Culturele) ANBI vereisten,  

4.de (beperkte) bevoegdheden van de afzonderlijke bestuursleden, zoals de bevoegdheid van de 

voorzitter en/of secretaris, zelfstandig lopende zaken af te wikkelen,  

5. een schema van bestuurstermijnen, aftreden en herbenoeming, 

 

Periodiek overleg 

Naast de jaarlijkse jaarvergadering vergadert / overlegt het bestuur regelmatig formeel of informeel 

of wanneer een van de bestuursleden zulks wenst over lopende zaken, o.a. over het al dan niet 

accepteren van materiele schenkingen en de voorwaarden waaronder, het ondernemen van 

initiatieven ondersteuning, het inschakelen van derden, de inhoud van de Nieuws Brief. 

 Vergaderen kan zowel fysiek als digitaal. 

 Bestuursleden leggen onderling verantwoording af over de uitvoering van hun taken.  



Conflict van Belangen: 

Het bestuur is onafhankelijk en zodanig samengesteld dat belangenverstrengeling wordt voorkomen. 

Het bestuur en ieder der bestuursleden is alert op tegenstrijdige belangen tussen de stichting en een 

bestuurder. De bestuurder die mogelijk en direct of indirect eigen belang heeft bij een besluit van de 

stichting is verplicht dit vooraf te melden en aan te geven en onthoudt zich van stemming over het 

relevante besluit. Zo’n conflict van belangen kan zich o.a. voordien indien de stichting LOV meubilair 

aangeboden krijgt al dan niet “om niet” en bestuursleden privé voor het aangebodene belangstelling 

hebben.  

 

Financieel 

Besluiten met financiële gevolgen, inclusief besluiten tot subsidie aanvragen, worden ten alle tijden 

genomen door ten minste de secretaris, penningmeester en voorzitter.   

Naast de eigen financiële verantwoordelijkheid van de bestuurder / penningmeester kan het bestuur 

bij meerderheidsbesluit een externe kascommissie instellen of een controle doen uitvoeren.  

Het financiële contante geldverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt.  

Het bestuur gaat geen financiële verplichtingen aan of doet financiële toezeggingen die mogelijk niet 

kunnen worden nagekomen. 

 

 

 

 

 


