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Groepsfoto draaidag online commercial  
40 Jaar Vrijwilliger — VluchtelingenWerk (2019).
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Ahmed Alamoudi (33) is cameraman en 
focuspuller en komt oorspronkelijk uit Jemen, 
maar heeft alle kennis uit het tv- en filmvak 
in Saoedi-Arabië en Libanon opgedaan. Hij 
is autodidact en heeft een cv om u tegen te 
zeggen; van televisiecommercials tot series, 
van documentaires tot X-Factor en The Voice. 
Met een goede dosis humor kwam hij voor een 
intakegesprek en liet hij zien dat je ook een 
paar stappen terug kan doen om er uiteindelijk 
tien vooruit te zetten. Hij is bescheiden en is als 
een vis in het water op een filmset. Met Ahmed 
hebben we al behoorlijk wat filmprojecten gedaan. 
Hij is intussen een van de vaste cameramannen 
van Buddy Film Foundation  en heeft daarnaast 
ook al met verschillende regisseurs en d.o.p.’s 
samengewerkt. Zo werkte hij met d.o.p. Gabor 
Deak aan verschillende commercials en ook top 
commercial regisseur Marco Grandia vraagt hem 
regelmatig terug. In mei 2020 is een tweejarig 
workshop- en trainingstraject Buddy Career Boost 
XXL gestart, waarin Ahmed deelneemt. Wij weten 
zeker dat hij heel snel uit de uitkering zal gaan  
om fulltime aan het werk te gaan in zijn vak,  
want hij doet niets liever.
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D.O.P. Ahmed Al-Amoudi op camera — 
opnames online commercial 40 Jaar 
Vrijwilliger — VluchtelingenWerk.
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Missie

Buddy Film Foundation (BFF) is een startloket, platform 
en netwerkorganisatie voor gevluchte, professionele 
film-, theater- en televisiemakers. BFF streeft ernaar om 
statushouders die in het land van herkomst werkzaam 
zijn geweest in de audiovisuele sector (zowel crew als 
cast) een netwerk te laten opbouwen in de Nederlandse 
film-, theater- en televisiesector, met als uiteindelijk doel 
dat ze binnen hun vakgebied aan de slag kunnen. 

De beste manier om te integreren en een nieuw leven 
op te bouwen, is volgens ons door aan het werk te 
gaan. Werk biedt iemand stabiliteit, inkomen, sociale 
contacten, ontplooiing en een bepaalde sociale status. 
Integreren met behoud van eigen professionele identiteit 
staat hierbij voorop.

Visie

Drie-en-een-half jaar na het verkrijgen van een verblijfs-
vergunning in 2014 heeft slechts gemiddeld 25% van de 
volwassen statushouders werk en ontvangt 67% een uit-
kering in het kader van de sociale zekerheid 1. BFF wil hier 
binnen de film-, theater- en televisiesector verandering 
in brengen. 

BFF streeft ernaar om statushouders uit hun isolement 
en uitkeringssituatie te halen en draagt hierdoor bij aan 
een volwaardige en duurzame integratie en participatie 
van statushouders binnen onze samenleving én aan het 
vergroten van de diversiteit binnen de Nederlandse film-, 
theater- en televisiesector.

(Impact)doelstellingen

Stichting Buddy Film Foundation heeft ten doel status-
houders met een film-, theater- en televisie achtergrond 
in Nederland te begeleiden naar werk, werkervaringsplek 
en/of opleiding. De stichting streeft ernaar om status-
houders op deze manier uit hun isolement te halen én  
in hun kracht te zetten.

Bijkomende doelen van de organisatie zijn:

—  Het vergroten van de diversiteit in de film-, theater-  
en televisiesector.

—  Het vergroten van de bereidheid in de film-, theater- 
en televisiesector om met statushouders te werken.

Momenteel zijn er ruim 150 deelnemers aangesloten 
bij de stichting. Ongeveer 75 van deze mensen kunnen 
direct gekoppeld worden aan werk, een werkervarings-
plek en/ of educatie. We streven ernaar om 70% van 
deze groep van 75 deelnemers binnen twee jaar uit te 
laten stromen naar betaald werk, waardoor ze niet meer 
afhankelijk zijn van een uitkering. Onze stichting heeft ten 
doel om tevens de deelnemers die niet direct gekoppeld 
kunnen worden aan werk te coachen en een netwerk te 
bieden, zodat ook zij binnen een jaar gekoppeld kunnen 
worden aan werk, een werkervaringsplek en/ of educatie 
en vervolgens kunnen uitstromen naar betaald werk.

1  Rapport ‘Integratie door werk - Meer kansen op werk voor 

 nieuwkomers’. Sociaal Economische Raad, mei 2019.
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Strategie

Het begeleiden naar werk, een werkervaringsplek en/ 
of educatie gebeurt op verschillende manieren. Zo 
introduceren we deelnemers van de stichting binnen ons 
eigen netwerk en ontwikkelen we diverse activiteiten om 
deelnemers in een werksituatie kennis te laten maken 
met Nederlandse collega’s. Tevens organiseren we 
Buddy Career Boost trainingsprogramma’s met als doel 
om deelnemers vanuit de uitkering uit te laten stromen 
naar betaald werk. Met Buddy Film Casting koppelen we 
acteurs en actrices aan de sector, vrijwel altijd naar volle 
tevredenheid van beide partijen. Tot slot worden met 
Buddy Film Producties opdrachtfilms gemaakt. Hierbij 
werken we altijd met zowel Nederlandse cast en crew  
als met deelnemers van Buddy Film Foundation.

Er wordt gewerkt met drie verschillende niveaus, zodat 
duidelijk is wat voor training en coaching mensen 
nodig hebben en aan wat voor opdrachten mensen 
gekoppeld kunnen worden. Waar sommige professionals 
zeer ervaren zijn en direct gekoppeld kunnen worden 
aan de industrie (A), kunnen anderen nog extra training 
gebruiken (B) en moeten weer anderen zich nog volledig 
ontwikkelen (C). De stichting zet zich voor de deelnemers 
- grotendeels vrijwillig - in op de volgende gebieden:

—  Het begeleiden van statushouders naar werk en 
werkervaringsplekken d.m.v. jobbemiddeling. 

—  Het initiëren en realiseren van workshopprogramma’s 
voor statushouders.

—  Het casten van acteurs en actrices met een 
diverse culturele achtergrond (maar niet alleen 
statushouders) via Buddy Film Casting.

—  Het produceren van eigen producties en 
opdrachtfilms (i.s.m. statushouders en met een 
positieve boodschap over diversiteit en inclusiviteit) 
via Buddy Film Producties.

Bovenstaande resulteert in het gegeven dat de stichting 
voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. 
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Homam Alakkad (25) is een 
radiotechnicus uit Syrië. We 
leerden hem kennen via de 
Gemeente Amsterdam in 2018 
en na een intakegesprek, 
waarin hij aangaf graag als 
technicus aan de slag te willen 
in Nederland, zijn we op zoek 
gegaan naar een baan voor 
hem. Een oproep binnen ons 
netwerk zorgde voor veel 
reacties, waardoor we snel twee 
sollicitatiegesprekken konden 
plannen. Homam solliciteerde 
bij BNR Nieuwsradio en DB 
Media Group. We hebben 
de gesprekken met hem 
voorbereid en zijn met hem 
meegegaan naar de gesprekken. 
Bij DB Media Group werd 
Homam na een tweede gesprek 
aangenomen voor drie dagen 
in de week. Hierdoor houdt hij 
voldoende tijd over voor zijn 
Nederlandse les.
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Studio opnames introductievideo 
Talent is Everywhere (2017).

Buddy Netwerk Borrel en presentatie speciale editie Nieuwe 
Revu (2018). Hoofdredactie: Dennis Overeem & Jonathan 

Ursem. v.l.n.r. Syrisch kunstenaar Omar Imam, actrices 
Jennifer Hoffman en Miryanna van Reeden, schrijver Babah 
Tarawally uit Sierra Leone (op de cover met Johnny de Mol) 

en Syrisch production designer Farhad Vilkij.
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mei 2020 – ‘Eye is sinds enkele jaren supporter  
van de Buddy Film Foundation. Juist in deze  
tijden is de urgentie van het verbinden groot.  
De mogelijkheden die deze stichting aan 
nieuwkomers biedt, om zich in de Nederlandse 
audiovisuele industrie te manifesteren en hen 
zodoende helpt om hier een bestaan op te  
bouwen, verdient alle steun’.

Ido Abraham - deputy director - EYE Filmmuseum

mei 2020 – ‘Buddy Film Foundation op de  
aftiteling betekent voor mij dat er werk gemaakt  
is van het streven dat voor en achter de camera 
ALLE talentvolle professionals van Nederland 
worden ingezet’.

Claire van Daal - Programmeur Film & Televisie -  
Nederlands Film Festival

mei 2020 – ‘Wij werken al twee jaar naar volle 
tevredenheid met de Buddy Film Foundation. Met 
hun fantastische cast aan vluchtelingen-acteurs en 
filmmakers dragen zij op professionele, flexibele 
en creatieve manier bij aan de totstandkoming 
van al onze campagnes, acties en evenementen. 
Wij zijn heel blij een partner te hebben gevonden 
waarmee we niet alleen over maar vooral ook met 
vluchtelingen onze communicatie richting het 
Nederlandse publiek kunnen vormgeven. We hopen 
nog heel lang samen te blijven werken met de 
Buddy Film Foundation. Deze samenwerking geeft 
onze campagnes, acties en evenementen echt glans.’

Aase Kretzschmar - Senior communicatieadviseur - 
 VluchtelingenWerk Nederland

ten zijn, willen en kunnen werken. Dit doen we o.a. door 
samenwerkingen aan te gaan met partijen binnen 
de sector. We organiseren tevens netwerkmomen-
ten  waarbij professionals uit de Nederlandse film-, 
 theater- en  televisiesector hun gevluchte collega’s 
kunnen  ontmoeten en vice versa. Daarnaast werken we 
 samen met verschillende partijen uit de sector om meer 
 specifieke trainingen te organiseren. 

We werken o.a. samen met belangenverenigingen 
en  instituten als: EYE, Nederlands Film Festival, Dutch 
 Academy for Film en de Nederlandse Beroepsvereniging 
van Film- en Televisiemakers. Tevens wordt er met spe-
cifieke opdrachtgevers samengewerkt als: BALDR Film, 
Umami Media, Nederlandse Filmacademie, DPPLR, Post 
Panic, BNNVARA en de VPRO.

Door de jarenlange ervaring van ons uiteenlopende 
team hebben we de beschikking over een enorm net-
werk binnen de culturele sector. De lijntjes zijn hierdoor 
kort en koppelingen met professionals zijn snel gemaakt. 

Doelgroep

De doelgroep van BFF is onder te verdelen in twee 
 groepen:

1. Gevluchte film-, theater- en televisieprofessionals
2. De Nederlandse film-, theater- en televisiesector

1. Gevluchte film-, theater- en televisieprofessionals
Deze groep was in het land van herkomst werkzaam in 
de film-, theater- en televisiesector en wil in Nederland 
een netwerk opbouwen en werken binnen de Neder-
landse film-, theater- en televisiesector. Onder hen zijn 
acteurs en actrices, maar ook regisseurs, producenten, 
geluidsmannen en vrouwen, make-up artists, editors, 
scenarioschrijvers etc.

1.2 Affiniteit met de doelgroep 
De stichting werkt sinds 2017 met statushouders. Maar 
ook voordat de stichting werd opgericht zette het team 
zich in voor statushouders. Dennis Overeem, één van 
de oprichters, ving bijvoorbeeld al eerder mensen op bij 
hem thuis en ging naar Lesbos met Stichting Movement 
On The Ground. 

Het team bestaat deels uit mensen die zelf ook gevlucht 
zijn. Hierdoor en doordat er veel wordt samengewerkt 
met mensen uit de culturele sector die bijvoorbeeld in  
de jaren ‘90 gevlucht zijn, kan er beter ingespeeld worden 
op de vragen en behoeften van de deelnemers.

2. De Nederlandse film-, theater- en televisiesector
Buddy Film Foundation richt zich tevens op de Neder-
landse film-, theater- en televisiesector. We creëren 
draagvlak in de Nederlandse film-, theater- en televi-
siesector en zorgen op die manier dat mensen binnen 
de sector met de statushouders die bij ons aangeslo-
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Markt

Onze (afzet)markt beslaat de gehele creatieve sector, 
met een focus op de audiovisuele sector en podiumkun-
sten. Denk hierbij aan film, televisie, theater, commercials 
en opdrachtgevers zoals reclamebureaus, omroepen, 
bedrijven en NGO’s. Er worden jaarlijks zo’n 50 speelfilms 
gemaakt in Nederland, tientallen televisieseries, hon-
derden korte films en theaterproducties en duizenden 
commercials, online- en corporate producties.

De creatieve industrie is een van de snelst groeiende 
en meest impactrijke sectoren van Nederland. Op dit 
moment telt Nederland bijna 150 duizend bedrijven in de 
creatieve industrie. Dat is maar liefst 10% van alle bedrij-
ven in Nederland. De sector heeft een jaarlijkse omzet 
van € 23.1 miljard en een toegevoegde waarde van € 11.5 
miljard. Ze groeit gemiddeld 2,3% per jaar, tegenover een 
landelijk gemiddelde van 0,4% 2. 

Zoals eerder in dit beleidsplan al genoemd blijkt uit cijfers 
van de Sociaal-Economische Raad dat drie-en-een-half 
jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in 2014 
slechts gemiddeld 25% van de volwassen statushouders 
werk heeft en 67% een uitkering in het kader van de soci-
ale zekerheid ontvangt. Voor vrouwen ligt dit percentage 
zelfs nog lager. Tegelijkertijd is de vraag naar diversiteit in 
cast én crew een speerpunt van beleid bij culturele fond-
sen. Het creëren van meer diversiteit is één van de doe-
len van het Filmfonds en sinds 2017 moeten aanvragers 
concreet antwoorden op welke manier bij het beoogde 
project invulling wordt gegeven aan diversiteit.

In 2016 werd tevens de werkgroep diversiteit in het leven 
geroepen. De Dutch Directors Guild geeft leiding aan 
deze werkgroep met daarin vertegenwoordigers van 
Filmproducenten Nederland, Netwerk Scenario schrijvers 
en ACT Acteursbelangen. In juni 2019 publiceerde 
 Brandpunt+ een onderzoek waaruit o.a. blijkt dat regis-
seurs van top-10 films in overweldigende meerderheid 

wit zijn (98%), dat hoofdrollen relatief vaker naar witte 
Nederlanders gaan en dat films met meer witte acteurs 
gemiddeld een hogere recette hebben 3.

Buddy Film Foundation voorziet aan de ene kant in de 
wens om de arbeidsparticipatie van statushouders 
(binnen de film-, theater- en televisiesector) te vergro-
ten. Aan de andere kant voorzien we in de wens van de 
sector voor meer diversiteit voor en achter de schermen. 

2  https://www.creatieve-industrie.nl

3  https://www.npo3.nl/brandpuntplus/onzichtbare-trend-nederland-

se-films-worden-steeds-minder-wit
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Op de set van De Belofte van Pisa. Van links naar rechts: 
Norbert ter Hall (regie), Han van der Werff (line-producer), 

Raaed Alzamel *derde van links (gaffer), Said Snono 
(licht-assistent), Robert Alberdingk Thijm (scenario).
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Nadat Raaed Alzamel (28) zich 
bij ons aanmeldde werkte hij 
in 2017 als gaffer op de set van 
onze eigen productie Talent is 
everywhere. Raaed heeft ontzettend 
veel ervaring opgedaan als gaffer 
in o.a. Tunesië, Libanon en Syrië. 
We hebben hem gekoppeld aan 
verschillende mensen binnen ons 
netwerk. Hierdoor heeft hij o.a. 
betaald gewerkt als licht-assistent 
op de set van De Belofte van Pisa 
(Norbert ter Hall) en als hoofd 
licht aan de televisiecommercial 
Niemand vlucht vrijwillig voor 
Vluchtelingenwerk Nederland.
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Sinds de oprichting heeft de organisatie zich ontwikkeld 
tot een belangrijke en vaste waarde in de film-,  theater-  
en  televisiesector waar ruim 150 statushouders bij 
 aangesloten zijn. In onderstaande grafieken een 
 overzicht van de  behaalde resultaten.

Huidige situatie en terugblik

150
deelnemers

265
betaalde

opdrachten

850
dagen 
werk

crew 60%

cast 40%

31

speeddates

141

netwerkbijeenkomsten

30

cursussen 

173

loopbaanbegeleiding 

150
deelnemers

Van de 150 deelnemers die bij ons zijn aangesloten,  
is 60% werkzaam als crew en 40% als cast. Cast zijn  
alle acteurs en actrices, crew zijn alle mensen die 
achter de schermen aan een film-, theater- of 
televisieproductie werken.

In totaal heeft onze stichting de 150 deelnemers gehol-
pen aan 265 betaalde opdrachten. Deze opdrachten 
zorgen tezamen voor bijna 850 dagen werk.

De 150 deelnemers bezochten samen 141 informele 
netwerkbijeenkomsten en 31 speeddates.  
Er vonden 173 loopbaanbegeleiding activiteiten  
(bijv. coachingsgesprekken) plaats en er werden  
30 cursussen van minimaal één dag gevolgd.
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In 2019 werkten we voor Divosa, Sensa Zorg, Stedelijk 
Museum Amsterdam en VluchtelingenWerk Nederland. 
In onze producties wordt altijd samengewerkt met onze 
deelnemers. Van cameramensen, tot licht- en geluid, 
make-up, art en styling. In elke departement worden 
zo veel mogelijk van onze nieuwe collega’s ingezet. De 
opbrengsten van de producties komen ten goede aan 
de stichting.

Momenteel zitten we in de financieringsfase van onze 
eerste speelfilm WELKOM, een romantische komedie  
met en door statushouders en een mix van bekende 
Nederlanders en nieuw talent. Zowel voor als achter  
de schermen.

VluchtelingenWerk Nederland x Buddy Film Productions 
Sinds medio 2019 zijn wij preferred partner van 
VluchtelingenWerk Nederland op het gebied van hun 
video- en fotografie campagnes. In 2019 hebben we  
zes campagnes (mede)ontwikkeld en geproduceerd:

—  Televisiecommercial Niemand Vlucht Vrijwillig  
(Productie)

—  Online films over de BUS voor Bakkie doen (Productie)
—  Design van de BUS (Productie & Ontwerp)
—  Nalatenboek: Oriëntatiegids voor mensen die 

 VluchtelingenWerk Nederland in hun testament  
willen laten opnemen (Fotografie)

—  Online commercial De Vrijwilliger - 40 jarig jubileum 
(Idee & Productie)

—  Online social media film over het manifest voor  
het 40 jarig jubileum (Idee & Productie)

Buddy Career Boost
In het najaar van 2019 vond het eerste Buddy Career 
Boost programma plaats. Binnen dit programma hebben 
zestien deelnemers gedurende een maand vier ver-
schillende workshops gevolgd om hun carrière letterlijk 
te boosten. Het programma bestond uit onderstaande 
workshops: 

1.  Kamer van Koophandel en Belastingdienst —  
door Esther Thedinga (Financieel/ fiscaal adviseur)  
en Jamila Aden (Administratief medewerker) 

2.  Casting, cv en showreel — door Saida van der Reijd 
(Casting Director) 

3.  De Nederlandse filmindustrie — door Bero Beyer  
(Directeur Nederlands Filmfonds) 

4.  Set discipline — door Paul King (Filmproducent/  
regisseur)

5.  Camera en licht — door Nina Badoux  
(Cameravrouw/ regisseur) 

6.  Acteren — door Monic Hendrickx (Actrice) 

Buddy Film Casting
Sinds we zijn gestart met Buddy Film Casting hebben 
we gewerkt aan diverse speelfilms, televisieseries, 
commercials en opdrachtfilms waaronder in 2019 Mitra 
(speelfilm, Kaweh Modiri en BALDR Film), De Club van 
Lelijke Kinderen (speelfilm, Jonathan Elbers en Umami 
Media) en Zará en de magische kicksen (serie, David 
Eilander, Hesdy Lonwijk, Sam Yazdanpanna en VPRO 
& Pristine Film). Zie voor een volledig overzicht onze 
website: www.buddyfilmfoundation.com. 

Buddy Film Productions 
Buddy Film Productions is onze productietak waarmee 
we opdrachtfilms produceren alsmede eigen projecten 
realiseren.

De cijfers op de vorige pagina zijn slechts een greep uit de 
resultaten die tot nu toe geboekt zijn. Er werden casting 
voorstellen gedaan, stages gelopen en contracten geslo-
ten. Hieronder een meer inhoudelijke opsomming van de 
activiteiten die de stichting in 2019 georganiseerd heeft.

In 2019 zijn onderstaande netwerkevenementen 
 georganiseerd:

—  Netwerkborrels (3x per jaar)
Drie keer per jaar worden er Buddy Borrels georganiseerd 
waar gevluchte collega’s hun Nederlandse collega’s 
kunnen ontmoeten in een informele setting. De borrels 
worden gemiddeld door 80 mensen bezocht, waarvan  
2/3 deelnemers.

—  Speeddates (3x per jaar)
Gemiddeld drie keer per jaar worden speeddates ge-
organiseerd waarbij deelnemers van BFF in gesprek 
kunnen komen met hun Nederlandse collega’s. Hiervoor 
werken we samen met verschillende partners waaron-
der het Nederlands Film Festival, de Dutch Academy for 
Film en de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en 
 Televisiemakers. In samenwerking met de Casting Guild is 
er bijvoorbeeld een middag georganiseerd waar  acteurs 
en actrices in gesprek konden met casting directors. 
 Verschillende acteurs en actrices zijn naar aanleiding 
hiervan gecast voor rollen.

—  Buddy Film Night (4x keer per jaar)
Vanaf december 2019 organiseert BFF regelmatig een 
filmavond in filmtheater Rialto in Amsterdam. De film-
avond is in het leven geroepen om gevluchte film collega’s 
in contact te brengen met hun Nederlandse collega’s. 
Tijdens de filmavonden worden films vertoond die door 
statushouders gemaakt zijn, alsmede film projecten  
waar Buddy Film Foundation aan meegewerkt heeft;  
als producent of als castingbureau.
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https://www.youtube.com/watch?v=sz1veoTS-OU
https://www.youtube.com/watch?v=nEwaCuZJmk8
http://www.buddyfilmfoundation.com


Groepsfoto draaidag tv commercial Niemand 
Vlucht Vrijwillig — VluchtenlingenWerk (2019).

Ontmoetingsdag Bakkie Doen 
— VluchtelingenWerk (2018).
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Prognose 2020

De komende jaren staan er wederom verschillende 
 netwerkevenementen op het programma.

Naar verwachting groeien zowel Buddy Film Productions 
als Buddy Film Casting de komende jaren door. BFF is 
preferred partner van VluchtelingenWerk Nederland en 
er staan meerdere fotografie- en video opdrachten voor 
hen op de planning. Tevens lopen er samenwerkingen 
met Dijklander Ziekenhuis, HiWorks, Stichting Vluchteling, 
VPRO & Movies that Matter Film Festival en Stedelijk 
Museum Amsterdam. Uit deze samenwerkingen zullen 
diverse opdrachten voortkomen.

N.B. Het coronavirus 
De uitbraak van het coronavirus eind maart 2020 
veroorzaakt ook voor onze stichting veel onzeker-
heid. De regelgeving vanuit de overheid en het 
RIVM heeft tot gevolg dat al onze productie- en 
castingklussen van de komende maanden zijn 
uitgesteld. Gelukkig kunnen er, vanuit huis, ook 
dingen wél doorgaan. De preproductie van een 
tweede Buddy Career Boost programma is in volle 
gang en tevens zijn we bezig met de ontwikkeling 
van een podcast die we juist in deze tijd willen 
produceren.

Door verschillende partijen uit de film-, theater- en 
televisiesector wordt er gewerkt aan een protocol 
waardoor en waarmee er na 20 mei 2020 waar-
schijnlijk weer gedraaid kan worden. Een deel van 
onze producties en castingklussen kan naar ver-
wachting op die manier weer worden opgepakt.
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Groepsfoto acteerworkshop door  
Monic Hendrickx — Buddy Career Boost (2019).

Acteerworkshop door 
Katrien van Beurden (2017).
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Nouf Rafea (26) heeft via onze stichting aan verschillende projecten 
meegewerkt als styliste en vervolgens als beginnend actrice. In het begin 
hebben we geprobeerd Nouf te koppelen aan werk waar ze voor was opgeleid: 
scenografie en styling. Uiteindelijk vertelde ze dat ze toch de droom had 
om zichzelf verder te ontwikkelen als theatermaker en actrice. Ze heeft o.a. 
auditietraining gehad in aanloop naar haar toelating voor de Toneelschool 
AHK en is begeleid bij het maken van haar eerste korte film. Ze werd na een 
auditie in 2018 aangenomen als actrice bij de educatieve voorstelling Zand 
tussen de tenen. In 2019 is Nouf aangenomen aan de Toneelschool Arnhem; 
Artez. In 2023 zal ze afstuderen als professioneel theatermaker.

Nouf Rafea (rechts) op de set van 
de Buddy Commercial (2017).
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Voor de Raad van Toezicht tekenen:

—  Gaico Bos, voorzitter 
Advocaat Dikhoff van Dongen Advocaten

 
—  Peggy Stein, penningmeester 

General Manager/ Founder reclamebureau  
OneBigAgency

—  Marcel van der Steen, secretaris 
Journalist en programmamaker,  
voormalig NOS correspondent Midden-Oosten

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen 
 vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Beheer van gelden
Het bestuur stuurt en evalueert de reserve in het licht van 
de ANBI verplichtingen. Voor de beoordeling van cijfers 
laten we ons door een externe accountant begeleiden. 
Deze stelt rapportages op die voldoen aan de gang-
bare eisen die worden gesteld aan fondsenwervende 
organisaties. Wij hechten aan optimale transparantie en 
publiceren jaarlijks ons algemeen en integraal financieel 
jaarverslag via de website.

Uitvoering
Werkzaamheden zoals projectmanagement, fondsen-
werving, communicatie, administratie, organisatie en 
advies worden uitgevoerd door freelancers die we inhu-
ren per project. Hierbij wordt een opdrachtovereenkomst 
of een vrijwilligersovereenkomst tussen de stichting en 
de freelancer opgesteld.

Bij alle activiteiten worden de gelden zo direct en opti-
maal mogelijk benut ten behoeve van de doelstelling 
van de stichting. Buddy Film Foundation stelt zich ten 
doel om tenminste 90% van alle verkregen gelden te 
besteden aan het algemeen nut.

Directie
De drie oprichters; Dewi Reijs, In-Soo Radstake en Dennis 
Overeem, vormen de directie en zijn gezamenlijk direc-
teur-bestuurder. Samen dragen zij verantwoordelijkheid 
voor het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden die 
passen bij de doelstelling, voor het beheer en de be-
steding van gelden op verantwoorde wijze. Werkzaam-
heden worden uitgevoerd conform de statuten (bijlage 
1). De directeur-bestuurders voeren hun bestuurlijke 
 werkzaamheden op dit moment onbezoldigd uit.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie perso-
nen. De raad van toezicht toetst of de bestuurders bij hun 
beleidsvorming en de uitvoering van hun bestuurstaken 
oog houden op het belang van de organisatie van de 
stichting in relatie tot haar cultureel maatschappe-
lijke doelstelling: om statushouders uit hun isolement 
en uitkeringssituatie te halen en bij te dragen aan een 
volwaardige en duurzame integratie en participatie 
van statushouders binnen de samenleving én aan het 
vergroten van de diversiteit binnen de Nederlandse film-, 
theater- en televisiesector. De invulling van de taken van 
de Raad van Toezicht wordt beschreven in het Regle-
ment Raad van Toezicht Buddy Film Foundation (bijlage 
2). Het reglement is opgesteld met inachtneming van de 
wettelijke bepalingen alsmede de Code Good Gover-
nance Cultuur 2019, Code Diversiteit & Inclusie, Code Fair 
Practice en de statutaire bepalingen.

Aansturing & Raad van Toezicht
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Financiën

Buddy Film Foundation ontvangt geen structurele 
subsidie en draait grotendeels op de kracht van 
vrijwilligers. Zowel de directie als het bestuur werken 
onbezoldigd. Hierdoor is de kostenstructuur laag. 
Sinds de oprichting heeft BFF enkele projectsubsidies 
ontvangen voor specifieke programma’s of audiovisuele 
projecten. Voor het begeleiden van statushouders 
naar werk en werkervaringsplekken en het initiëren en 
realiseren van workshopprogramma’s lopen momenteel 
verschillende subsidieaanvragen.

Om onafhankelijk van subsidies te kunnen opereren, is 
BFF in het voorjaar van 2018 gestart met twee diensten 
die op lange termijn de economische levenslijn van de 
stichting moeten gaan vormen: Buddy Film Productions 
en Buddy Film Casting. Zowel de omzet van Buddy 
Film Casting als Buddy Film Productions is sinds 2017 
gestegen. Deze inkomsten komen jaarlijks direct ten 
goede aan de ideële doelen van de stichting.

In de eerste drie jaar van ons bestaan is er €20.000 
reserve voortgevloeid uit de casting- en productietak 
van de stichting. Naar verwachting blijven deze 
inkomsten de komende jaren groeien. De volledige 
opbrengsten komen ten goede aan de ideële doelen van 
de stichting. Dit heeft geresulteerd in een reserve van 
€20.000, welke we weer inzetten voor concrete projecten 
in 2020. De prognose is dat er in 2020 €25.000 voortvloeit 
uit de casting- en productiewerkzaamheden.
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Make-up check door visagist Saro Tomi uit Iran bij Stand 
up comedian en actrice Khadija Sabriye uit Somalie, 

opnames 40 Jaar Vrijwilliger — VluchtelingenWerk (2019).
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www.buddyfilmfoundation.com

Buddy Film Foundation is ook te vinden op 
diverse social mediakanalen, volg ons op 

Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn

https://www.facebook.com/buddyfilmfoundation
https://www.instagram.com/buddyfilmfoundation/
https://www.youtube.com/channel/UCazFbNMPHI1a_GOpIC06vgQ
https://www.linkedin.com/company/buddyfilmproject
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STATUTENWIJZIGING 

Stichting Buddy Film Foundation 

 

 

 

 

 

Heden, eenendertig augustus tweeduizend twintig, verscheen voor mij,  

mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam: 

mevrouw Renate Rijgersberg, kantooradres 1071 PA Amsterdam, De Lairessestraat 20, 

geboren te Alkmaar op veertien oktober negentienhonderd vijfenzeventig. 

De comparante verklaarde als volgt: 

a. de statuten van de te Amsterdam gevestigde stichting:  

 Stichting Buddy Film Foundation, met adres H.J.E. Wenckebachweg 144, 1114 

AD Amsterdam-Duivendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer: 67827985, hierna te noemen: de "stichting", zijn 

laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig oktober tweeduizend negentien voor 

mij, notaris, verleden; 

b. blijkens een aan deze akte te hechten onderhands stuk heeft het bestuur van de 

stichting buiten vergadering besloten: 

 i. de statuten algeheel te wijzigen; en 

 ii. de comparante te machtigen om deze akte te tekenen; 

c. de Raad van Toezicht heeft haar - statutair vereiste - voorafgaande goedkeuring 

voor deze statutenwijziging verleend hetgeen blijkt uit drie aan deze akte gehechte 

onderhandse stukken. 

Ter uitvoering van voormeld besluiten verklaarde de comparante dat de statuten van de 

stichting hierbij algeheel worden gewijzigd en als volgt komen te luiden: 

STATUTEN 

Naam, zetel en duur 

Artikel 1 

1. De stichting is genaamd: Stichting Buddy Film Foundation. 

2. Zij is gevestigd te Amsterdam. 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 

Doel 



 

 

 

 

 - 2 - 

Artikel 2 

1. De stichting stelt zich ten doel: 

 a. het begeleiden van statushouders met een film-, theater- en televisie achtergrond 

in Nederland naar werk, werkervaringsplek en/of opleiding; 

 b. het vergroten van de diversiteit in de Nederlandse film-, theater- en 

televisiesector; 

 c. het vergroten van de bereidheid  in de Nederlandse film-, theater- en 

televisiesector om met statushouders te werken; 

 d. het ontwikkelen, produceren, casten, distribueren en exploiteren van speelfilms en 

audiovisuele producties, een en ander in de breedste zin van het woord; 

 e. het verstrekken van financiële steun ten behoeve van uitgaven op filmgebied aan 

derden. 

2. De stichting tracht haar in lid 1 onder a. vermelde doel onder meer te bereiken door 

workshops op het gebied van film maken te geven en daarbij gevluchte, professionele 

filmmakers te koppelen aan Nederlandse professionele filmmakers, die vervolgens 

gezamenlijk een of meerdere lange speelfilms zullen maken. 

Organisatie 

Artikel 3 

De stichting kent als organen: 

a. een bestuur; en 

b. een raad van toezicht. 

Binnen de stichting kunnen een of meerdere adviesraden en/of commissies worden 

ingesteld. 

Vermogen 

Artikel 4 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:   

a. het stichtingskapitaal; 

b. subsidies en donaties;  

c. erfstellingen, legaten en schenkingen; 

d. eventuele andere verkrijgingen en baten. 

Bestuur: samenstelling en benoeming 

Artikel 5 

1.  Het bestuur van de stichting is opgedragen aan één of meer personen, die ieder 

hierna in deze statuten worden aangeduid als: de "directeur-bestuurder". Slechts 

natuurlijke personen zijn benoembaar tot directeur-bestuurder. 

2. Een directeur-bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht, met 

inachtneming van het hierna bepaalde. 
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 Voor een besluit tot benoeming van een directeur-bestuurder is een twee derde (2/3) 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle 

leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze 

vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede 

vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het 

aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten 

minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig 

voorstel kunnen worden genomen. 

3. Een directeur-bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd, of voor een andere 

door de raad van toezicht te bepalen periode. 

 Een directeur-bestuurder zal een salaris ontvangen voor zijn werkzaamheden als 

zodanig.  

 Voorts heeft hij recht op een redelijke vergoeding van alle in redelijkheid door hem 

in de uitoefening van zijn functie ten behoeve van de stichting gemaakte kosten, 

alsmede vacatiegeld. De salariëring alsmede de bedoelde vergoedingen worden in 

de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

5. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur wordt een directeur-bestuurder 

periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling 

plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. 

Bestuur: schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis 

Artikel 6 

1. Een directeur-bestuurder wordt geschorst en ontslagen door het bestuur.  

2. Indien een directeur-bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden 

na ingang van de schorsing te besluiten tot zijn ontslag dan wel tot opheffing of 

handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige 

zin, vervalt de schorsing. 

 Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen 

en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, 

ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. 

3. Ingeval wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of handhaving van een 

directeur-bestuurder, wordt deze in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering 

van het bestuur waarin zijn ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan aan de 

orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 

4. Een directeur-bestuurder defungeert: 

 a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 
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 b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen; 

 c. door zijn ontslag verleend door het bestuur; 

 d. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is 

benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; 

 e. door ontslag door de rechtbank; 

 f. door zijn overlijden. 

5. In geval van ontstentenis of belet van alle in functie zijnde directeuren-bestuurders 

of de enig in functie zijnde directeur-bestuurder benoemt de raad van toezicht 

onverwijld een persoon tijdelijk tot directeur-bestuurder. Die persoon kan niet zijn 

een lid van die raad van toezicht, tenzij deze persoon onmiddellijk als lid van de 

raad van toezicht aftreedt. 

Bestuur: taken en bevoegdheden 

Artikel 7 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, waaronder onder meer dient 

te worden verstaan de realisatie van de doelstelling van de stichting en de eventueel 

met haar verbonden rechtspersonen en instellingen, de strategie en het beleid met 

de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling, alsmede het bewerkstelligen van 

de kwaliteit en veiligheid van de door de stichting en de met haar verbonden 

rechtspersonen en instellingen te verlenen zorg. 

2. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door 

de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad 

van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van 

de taak van de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht 

periodiek verslag uit. 

4. Het bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een 

schuld van een ander verbindt. 

 Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring van de raad van toezicht 

kan tegen derden een beroep worden gedaan. 

5. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht 

voor: 

 a. het vaststellen van de begroting; 
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 b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van het (meerjaren)beleidsplan; 

 c. het vaststellen van het beleid van de stichting ten behoeve van de dialoog met 

belanghebbenden; 

 d. het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen boven een in het 

bestuursreglement nader vast te stellen bedrag; 

 e. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere 

rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende 

betekenis is voor de stichting en/of de eventueel met haar verbonden 

rechtspersonen en instellingen; 

 f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in 

een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede 

de vaststelling en wijziging van diens statuten; 

 g. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan niet 

ten behoeve van een derde; 

 h. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement; 

 i. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; 

 j. het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing; 

 k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het 

bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis 

zijn voor de stichting en/of voor de leden van het bestuur en/of de leden van de 

raad van toezicht; 

 l. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, 

schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het 

uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het 

kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt 

verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid; 

 m. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van 

een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen 

of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; 

 n. het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers van de stichting; 

 o. het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de stichting; 

6. Op het ontbreken van de in lid 5 bedoelde goedkeuring van de raad van toezicht 

kan jegens derden geen beroep worden gedaan. 
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7. De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor 

bedoeld in lid 5, die is voorzien in de begroting van de stichting, goedkeuring door 

de raad van toezicht niet is vereist. 

8. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 5 van dit artikel 

genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen 

duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden 

meegedeeld. 

9. Het bestuur zal zich te allen tijde ervoor inspannen dat de feitelijke werkzaamheden 

van de stichting nagenoeg uitsluitend de hiervoor in artikel 2 omschreven 

doelstelling dienen. 

10.  De raad van toezicht zal - voor zover nodig - maatregelen nemen opdat nimmer een 

directeur-bestuurder over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware 

het zijn eigen vermogen. 

Bestuur: besluitvorming, werkwijze en vergadering 

Artikel 8 

1. Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering tot stand komen, mits dit 

schriftelijk geschiedt. 

 Onder "schriftelijk" dient in deze statuten te worden verstaan: 

 elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen 

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, 

gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. 

2. Indien een of meer leden van het bestuur een met de stichting persoonlijk 

tegenstrijdig belang hebben, dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen 

ten aanzien van een specifiek onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp 

door het bestuur te allen tijde genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad 

van toezicht. 

3. De regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur geschiedt bij 

directiereglement, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht. 

4. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij het bestuur, behoudens hetgeen 

hiervan in de statuten of bij nadere richtlijnen van de raad van toezicht is 

uitgezonderd.  

5. In het kader van de dagelijkse leiding is het bestuur belast met: 

 a. de voorbereiding en de uitvoering van bestuursbesluiten; 

 b. het waarborgen van een goede dienstverlening; 

 c. het uitvoeren van het personeelsbeleid; waaronder mede is begrepen het 

onderhandelen over arbeidsvoorwaarden; 

 d. het zorgen voor een eventueel opleidings- en scholingsbeleid; 
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 e. het zorgen voor de public relations; 

 f. het dagelijks beheer van de goederen van de stichting; 

 g. het dagelijks beheer van de financiële middelen; 

 h. het opnemen van gelden bij een onder goedkeuring van de raad van toezicht 

aangewezen bankier; 

 i. het doelmatig laten functioneren van de organisatie; 

 j. de coördinatie van de eventuele verschillende afdelingen en diensten; 

 k. het onderhouden van externe contacten waaronder die met de overheden; 

 l. het bevorderen en bewaken van juiste samenwerkings- en overlegprocedures, 

zowel in- als extern; 

 m. de zorg voor de huisvesting; 

 n. het regelen van incasso's;  

 o. in het algemeen het zorgdragen voor die aangelegenheden, welke redelijkerwijs 

geacht kunnen worden tot de dagelijkse leiding te behoren. 

Bestuur: vertegenwoordiging 

Artikel 9 

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur gezamenlijk. 

2. Indien bij het aangaan van een transactie tegenstrijdige belangen van leden van het 

bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn 

voor de stichting en/of voor een directeur-bestuurder en/of leden van de raad van 

toezicht, wordt de stichting - na goedkeuring van de raad van toezicht - niettemin 

vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid 1. 

3. Het bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) 

volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met 

inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Een houder van een doorlopende 

volmacht vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van hetgeen in de 

procuratieregeling is geregeld. 

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming 

Artikel 10 

1. De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van toezicht 

te bepalen oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen. 

 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, 

de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook 

onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met 

inachtneming van het hierna bepaalde. 
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 Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht is een twee 

derde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering 

waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste 

vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits 

meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, met 

een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen 

besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. 

3. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Onverminderd de 

collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een 

onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. 

4. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar 

en treedt volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster af. Een volgens 

dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal voor een periode van nog 

eens vier (4) jaar herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van 

de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in 

wiens vacature hij werd benoemd. 

5. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden 

onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn 

ledental te nemen en mits ten minste drie leden in functie zijn. 

6. Tenzij de raad van toezicht tot het oordeel zou komen dat een redelijke beloning 

voor zijn leden passend zou zijn, ontvangen deze geen beloning voor de door hen 

ten behoeve van de stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden.   

 Door hen in de uitoefening van hun toezichthoudende functie gemaakte kosten 

worden door de stichting vergoed.  

Raad van toezicht: schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis 

Artikel 11 

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van 

toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen 

wegens onder meer: 

 a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; 

 b. onverenigbaarheid van functies of belangen; 

 c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van 

toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid 

van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden 

verlangd. 



 

 

 

 

 - 9 - 

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 10 lid 2, 

tweede en derde volzin, vermelde vereiste. 

3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht 

binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het 

betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de 

schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de 

schorsing. 

 Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen 

en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, 

ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft 

genomen. 

4. Het lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over 

ontslag, schorsing en/of handhaving daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich 

in de vergadering van de raad van toezicht waarin zijn ontslag, schorsing en/of 

handhaving daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen 

bijstaan door een raadsman. 

5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: 

 a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 

 b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen; 

 c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn 

eventuele herbenoeming; 

 d. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; 

 e. door ontslag door de rechtbank; 

 f. door zijn overlijden. 

6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de 

overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad 

van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. 

 Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de 

rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van 

hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, met 

inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht 

worden benoemd. 

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden 

Artikel 12 

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur 

en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat 
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het bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad 

van toezicht zich naar het belang van de stichting en houdt hij rekening met de met 

de stichting betrokken belanghebbenden. 

2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming 

van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een 

bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer 

door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de 

stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en 

boeken van de stichting. 

3. De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de stichting, na 

overleg met het bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel 

een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de 

volledige administratie dient te worden verleend. 

4. De leden van de raad van toezicht kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent 

de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de 

informatieverstrekking door het bestuur. 

5. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren zonder het bestuur. 

De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur een evaluatiegesprek 

over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. 

Raad van toezicht: vergadering en werkwijze 

Artikel 13 

1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van 

toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de 

geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. 

2. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, kan het voorstel op de 

agenda worden geplaatst voor de volgende vergadering van de raad van toezicht. 

Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het 

voorstel geacht te zijn verworpen. 

3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad 

van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer 

dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig 

of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht 

zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene 

stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig 

zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7. 

4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 

gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. 
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5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, 

of, zo deze afwezig is, door een door de raad van toezicht uit zijn midden 

aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor 

de betreffende vergadering. 

6. Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste vier maal per jaar 

gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen. 

 De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. Zij 

vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te 

behandelen onderwerpen. 

 De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de 

oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - 

zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping 

worden verkort. 

7. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit 

schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het 

betreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het 

notulenregister van de raad van toezicht. 

8. Alle leden van het bestuur zijn, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de 

vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en aldaar alle door de raad van 

toezicht verlangde inlichtingen te verstrekken. 

9. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn 

functioneren betreft nader vastleggen in het reglement van de raad van toezicht. 

Boekjaar, beleidsplan en begroting, jaarstukken 

Artikel 14 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de 

activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten 

minste twee jaar. Tevens stelt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar 

een jaarplan en een begroting vast. 

3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 

kunnen worden gekend. 

4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. 

Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het 

afgelopen boekjaar opgemaakt. 
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 De omvang en opbouw van de bezoldiging van de bestuursleden alsmede de hoogte 

van de in enig jaar aan leden van het bestuur en de raad van toezicht verstrekte 

vergoedingen worden opgenomen in het jaardocument. 

5. Voor zover gewenst stelt een accountant een rapport op met betrekking tot de in lid 

4 genoemde jaarstukken, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. De 

accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het 

bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. 

6. De jaarstukken worden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar door het 

bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan raad van 

toezicht. De jaarstukken worden door de leden van het bestuur en de raad van 

toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt 

daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. 

7. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken en het jaardocument strekt niet tot 

decharge van de bestuursleden. De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit 

decharge verlenen aan de bestuursleden. 

8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden 

ten minste zeven jaar lang te bewaren. 

Reglement(en) 

Artikel 15 

1. Het bestuur is bevoegd een of meerdere reglementen vast te stellen, waarin die 

onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn vervat. 

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 

16, leden 1 en 2 van toepassing.   

Statutenwijziging 

Artikel 16 

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring 

van de raad van toezicht. 

2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande 

goedkeuring is een twee derde (2/3) meerderheid van de geldig uitgebrachte 

stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van 

de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen tien dagen na 

het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden 

bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de 

raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) 
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van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen 

worden genomen. 

3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. Elke directeur-bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. 

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige 

doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het 

door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische 

fusie en/of splitsing. 

Ontbinding en vereffening 

Artikel 17 

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot 

ontbinding van de stichting is het bepaalde in het vorige artikel van deze statuten 

van overeenkomstige toepassing. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel een of meer door de raad van 

toezicht aan te wijzen (rechts)personen. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk 

van kracht. 

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve 

van een fiscaal erkende, algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke 

doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

 Ingeval van omzetting, fusie of splitsing van de stichting, moeten de statuten van de 

verkrijgende rechtspersoon zoals die na de omzetting, fusie respectievelijk splitsing 

zullen luiden, bepalen dat het vermogen van de stichting dat de verkrijgende 

rechtspersoon als gevolg van de omzetting, fusie dan wel splitsing zal verkrijgen, 

alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders 

mogen worden besteed dan vóór de omzetting, fusie respectievelijk splitsing was 

voorgeschreven. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet 

voorgeschreven termijn berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen 

natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

Slotbepaling 

Artikel 18 
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In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.  

SLOT AKTE 

De comparante is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. 

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante 

heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op 

volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing 

ondertekend. 



 
 

Reglement raad van toezicht Buddy Film Foundation 
 

 
1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement  
 
1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de 

verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden van de raad van toezicht. 
  

1.2 Dit reglement is opgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen alsmede 
de Code Good Governance Cultuur 2019, Code Diversiteit & Inclusie, Code Fair 
Practice en de statutaire bepalingen van de stichting en beoogt hierop een aanvulling 
te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten. 

1.3 De raad van toezicht heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 14 april 
2020.  

 
2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 
 
2.1 De raad van toezicht toetst of de bestuurders bij hun beleidsvorming en de uitvoering 

van hun bestuurstaken oog houden op het belang van de organisatie van de stichting 
in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling: om statushouders uit hun isolement 
en uitkeringssituatie te halen en bijdragen aan een volwaardige en duurzame 
integratie en participatie van statushouders binnen de samenleving én aan het 
vergroten van de diversiteit binnen de Nederlandse film -en televisiesector. 
De behoeften, wensen, ervaringen en het belang van deelnemers in het algemeen 
staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden hulp. Tevens toetst de raad 
van toezicht of de bestuurders daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging 
hebben gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee 
verbonden instellingen betrokken zijn.  

2.2 In het kader van zijn toezichthoudende functie rekent de raad van toezicht in ieder 
geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid: 
- het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door zich vooraf te 

vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van een bestuurder; 
- de benoeming, vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, beoordeling en zo 

nodig het ontslag en/of de schorsing van de bestuurder; 
- het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, 

vaststelling van de honorering, (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling 
en zo nodig schorsing en/of ontslag van (leden van) de raad van toezicht; 

- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de stichting waarbij de 
toezichthouders door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn 
en anderen durven aan te spreken; 

- het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening; 
- het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke 

besluiten van de bestuurders; 
- het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico's die 

aan de activiteiten van de stichting verbonden zijn; 
- het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende 

wet- en regelgeving. 
 

 



 
 

2.3 De raad van toezicht bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de 
voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting met de 
bestuurders. 

 
3. Werkgeverschap  
 
3.1 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor een goed en evenwichtig samengesteld 

en goed functionerend bestuur. 
 
3.2 De raad van toezicht benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan 

de leden van het bestuur.  
 
3.3 De raad van toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere 

arbeidsvoorwaarden van de individuele bestuursleden vast. 
 
3.4 De raad van toezicht stelt de omvang en samenstelling van het bestuur vast. 
 
3.5 De raad van toezicht vraagt advies aan de bestuursleden voordat hij een besluit over 

wijziging in de samenstelling van de bestuurders neemt. 
 
3.6 De raad van toezicht stelt voor de benoeming van een bestuurslid een profielschets 

op. Hij vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van een bestuurder van het 
werkverleden van een bestuurder, diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de 
functie en of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die de bestuurder in het 
uitoefenen van zijn functie kunnen belemmeren. 

 
3.7 De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire 

voorschriften een procedure op voor de openbare werving, selectie, voordracht en 
benoeming voor de bestuurder waarvoor een vacature bestaat. 

 
3.8 De raad van toezicht heeft tot taak de kandidaten te selecteren, draagt er zorg voor 

dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met 
de bestuursleden.  

 
4 Samenstelling raad van toezicht 
 
4.1 De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor de raad van toezicht als geheel 

waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, 
vaardigheden en diversiteit. De raad van toezicht gaat, ten minste op het moment dat 
een lid van de raad van toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij 
gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van toezicht, 
na of deze algemene profielschets nog voldoet. De raad van toezicht gaat daarbij ook 
te rade bij de bestuurders. Zo nodig stelt de raad van toezicht de profielschets bij. De 
profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar. 

 
4.2 Het profiel voor de raad van toezicht als geheel dient er toe te leiden dat de raad van 

toezicht zodanig is samengesteld dat: 
- er voldoende affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de stichting 

aanwezig is; 
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 

 



 
 

- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, 
diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is;  

- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurders 
onafhankelijk en kritisch opereren; 

- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van 
de bestuurders. 

 
4.3 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door 

integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling 
dan wel belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht en de stichting 
wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.  

 
4.4 De leden van de raad van toezicht geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en 

nevenfuncties. 
 
5. Benoeming leden raad van toezicht 
 
5.1 De raad van toezicht stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.  
 
5.2 Leden van de raad van toezicht worden op openbare wijze geworven, de 

kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van 
toezicht. 

 
5.3 Indien het gesprek naar tevredenheid van de gesprekspartners is verlopen, neemt de 

raad van toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de 
geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met de 
bestuurders. 

 
5.4 De raad van toezicht benoemt de betreffende persoon.  
 
6. Einde lidmaatschap 
 
6.1 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.  
 
6.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de 

samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is. 
 
6.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar 

voor een periode van vier jaar. Bij een herbenoeming beraadt de raad van toezicht 
zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig 
afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven 
voor de komende jaren. De raad van toezicht voegt zijn bevindingen bij het verzoek 
om advies aan de bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen 
herbenoeming. 

 
6.4 Een lid van de raad van toezicht treedt eigener beweging af indien een of meerdere 

statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn. 
 
6.5 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de statutaire schorsings- of 

ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet 

 



 
 

eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van toezicht 
een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten. 

 
6.6 Alvorens de raad van toezicht het besluit neemt om een lid van de raad van toezicht 

te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden 
gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn 
zienswijze te dien aanzien kenbaar kunnen maken. 

 
6.7 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen 

tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en de 
bestuurders een gedragslijn worden overeengekomen. Bij verschil van mening 
hierover besluit de raad van toezicht.  

 
7. Werkwijze en besluitvorming raad van toezicht 
 
7.1      De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter en 

stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan. De raad van toezicht besluit met 
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan alleen 
dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de raad van 
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.  

 
7.2 De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per kalenderjaar. Toegang tot de 

vergadering hebben: 
a. de leden van de raad van toezicht; 
b. de bestuurders, tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder de bestuurder te 

willen vergaderen, in welk geval de voorzitter de bestuurders na afloop van de 
vergadering in grote lijnen op de hoogte zal stellen van het besprokene, met in 
acht neming van hetgeen vertrouwelijk is besproken; 

In de regel bereidt de voorzitter van de raad van toezicht in overleg met de 
bestuurders de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van de 
bestuurders, die ingevolge de statuten of anderszins de goedkeuring van de raad van 
toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd. 

 
8. Informatievoorziening 
 
8.1 De raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht hebben een 

eigen verantwoordelijkheid om van de bestuurders en de externe accountant alle 
informatie te verlangen die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taken goed te 
kunnen vervullen. Indien de raad van toezicht dit geboden acht, kan hij informatie 
inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de stichting.  

 
8.2 De bestuurders verschaffen de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor 

een goede uitoefening van de functie van de raad van toezicht.  
 

8.3 Indien de stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen 
zullen de bestuurders zo mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan 
in kennis stellen.  

 
8.4 Ieder lid van de raad van toezicht zal ten aanzien van alle informatie en documentatie 

die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft 

 



 
 

verkregen de nodige discretie betrachten en waar het vertrouwelijke informatie betreft 
geheimhouding in acht nemen en deze informatie niet buiten de raad van toezicht en 
de bestuurders openbaar maken, ook niet na zijn aftreden, behalve voor zover 
openbaarmaking verplicht is op grond van wet en/of regelgeving en/of een bindende 
uitspraak van de rechter of een ander overheidsorgaan. 

 
9. Evaluatie en permanente ontwikkeling 
 
9.1 De raad van toezicht evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de 

aanwezigheid van de bestuurders en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten 
daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de raad van toezicht 
met de bestuurders. De raad van toezicht stelt zich van te voren op de hoogte van de 
visie van de bestuurders op het functioneren van de raad van toezicht en informeert 
de bestuurders over de uitkomsten van de evaluatie.  

9.2 De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een 
functioneringsgesprek met de bestuurders over diens functioneren. In dit gesprek 
worden onder meer de uit de evaluatie van de raad van toezicht voortkomende 
aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurders, de vraag of de 
bestuurders en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het 
management betrokken.  
 

9.3 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere 
(advies)werkzaamheden voor de stichting die een risico vormen voor zijn 
onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere 
(advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt. 

 
9.4 De raad van toezicht evalueert regelmatig het functioneren van de externe 

accountant, en wint daartoe advies in bij de bestuurders. 
 
10. Honorering en onkostenvergoeding 
 
10.1 De raad van toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd en zal geen andere 

onkosten declareren dan reiskosten ten behoeve van het aanwezig zijn bij de 
vergaderingen.  
 

11. Verantwoording 
 
11.1 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag 

te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. 
 
12. Wijziging reglement 
 
12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Over 

een wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurders ingewonnen. 
 
13. Slotbepaling 
 
13.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de raad van toezicht, na 

overleg met de bestuurders, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de 
statuten.  
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