
 

Bestuursreglement Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave 

 

Artikel 1 – Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. de stichting: de Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave, gevestigd te Grave; 
b. het reglement: het bestuursreglement van de stichting; 
c. de statuten: de statuten van de stichting, zoals laatstelijk gewijzigd op 7 mei 2002; 
d. het bestuur: het bestuur van Stichting Restauratie Sint-Elisabethkerk Grave. 
 
 
Artikel 2 – Vaststelling en reikwijdte reglement 
1. Dit reglement heeft ten doel de werkwijze van de stichting vast te leggen als bedoeld in artikel 13 

van de statuten. 
2. Dit reglement kan bij besluit van het bestuur worden gewijzigd. 
3. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot 

aangelegenheden van het bestuur, welke regels door het bestuur, dan wel door ieder lid van het 
bestuur afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. 

4. Bij strijd tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de 
statuten. 

5. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het jaarverslag. Tevens wordt het 
reglement geplaatst op de website van de stichting. 

  
  
Artikel 3 – Taken en bevoegdheden van het bestuur 
1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en 
andere doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid. 

2. Bij de uitoefening van zijn taak als bedoeld in het eerste lid vraagt het bestuur hierover zonodig 
advies aan externe deskundigen. 

3. Er is bij de uitoefening van de bestuurlijke taken sprake van collegiaal bestuur. 
4. Het bestuur bevordert actief -intern en extern- informatieverstrekking over de activiteiten van de 

stichting. 
5. Het bestuur biedt openheid over het beleid, de activiteiten en de prestaties van de stichting. Het 

bestuur legt daarvoor minimaal verantwoording af aan betrokkenen via een op haar website 
gepubliceerd jaarverslag. 

6. De leden van het bestuur zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van de 
uitoefening van hun functie krijgen en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als 
strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden openbaar maken, ook niet nadat het 
lidmaatschap van het bestuur is beëindigd. 

 
 
Artikel 4 – Functiebeschrijvingen 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5 van de statuten gelden de navolgende functiebeschrijvingen: 
1. De voorzitter is belast met: 

a. het leiden van alle vergaderingen; 
b. het coördineren van het bestuursbeleid; 
c. het zorgen voor een goed verloop van de noodzakelijke werkzaamheden; 
d. de vertegenwoordiging van de stichting bij officiële gelegenheden. 

2. De secretaris is belast met: 
a. de administratie en correspondentie; 
b. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen; 
c. het notuleren van alle vergaderingen; 
d. het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten; 
e. het samenstellen van het jaarverslag; 
f. het (technisch) onderhouden van de website(s) van de stichting. 



 

3. De penningmeester is belast met: 
a. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding 

daarvan; 
b. het regelmatig, doch ten minste éénmaal per jaar (jaarrekening), verslag uitbrengen van 

de financiële positie van de stichting; 
c. het elk jaar opstellen van een (meerjaren)begroting voor het komende stichtingsjaar.  

4. Het bestuurslid technische zaken is belast met: 
a. het coördineren van bouwtechnische zaken; 
b. het onderhouden van (externe) contacten op het vlak van bouwtechnische zaken, zoals de 

Monumentenwacht, het bouwbureau van het bisdom etc.; 
c. de voorbereiding van adviezen voor planmatige opzet van onderhoud en restauratie;  
d. in gevallen waar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de stichting worden 

uitgevoerd: 
i. het begeleiden van deze werkzaamheden; 
ii. het voorzitten van bouwvergaderingen; 
iii. het samenstellen van de agenda van de bouwvergaderingen; 
iv. het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden. 

5. De door het parochiebestuur respectievelijk gemeentebestuur voorgedragen bestuursleden zijn 
belast met: 

i. het onderhouden van contact en uitwisseling van informatie met de betreffende besturen 
ter bevordering van de ondersteuning van de doelstellingen van de stichting; 

ii. het geven van adviezen dan wel het doen van voorstellen voor de maatschappelijke 
functies van de kerk: levensbeschouwelijk, monumentale functie, museale en culturele 
symboolfunctie voor Grave. 

 
  
Artikel 5 – Financiële zaken 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de statuten gelden de navolgende bepalingen: 
1. Het aangaan van financiële verplichtingen kan alleen plaatsvinden op de in de statuten 

omschreven wijze indien in de begroting van de stichting in betreffende verplichting is voorzien. 
2. De volgens statutaire bepalingen aangegane verplichtingen dienen per omgaande aan de 

penningmeester doorgegeven te worden en de rechtshandelingen dienen op de eerstvolgende 
bestuursvergadering ter accordering aan het bestuur voorgelegd te worden waarbij te allen tijde 
een betalingsbewijs overgelegd wordt. 

3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, lid 9 van dit reglement kunnen, in afwijking van 
het bepaalde in het eerste lid, financiële verplichtingen aangegaan worden indien het een zaak 
betreft waarvoor geldt dat deze onvermijdelijk, onuitstelbaar en onvoorzien is.  

4. Toepassing van het bepaalde in het voorgaande lid dient te allen tijde gevolgd te worden door een 
besluit tot wijzing van de begroting.  

5. Bij de uitvoering van opdrachten planmatig groot onderhoud of restauratieve werkzaamheden, 
wordt het bestuurslid technische zaken onder nader te bepalen voorwaarden bijzonder mandaat 
verleend worden om beslissingen te kunnen nemen voor het doen van meer- en minderuitgaven. 

 
 
Artikel 6 – Tegenstrijdige belangen 
1. De stichting verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. 
2. Bestuursleden nemen geen deel aan de beraadslaging en stemming over voorstellen waarbij 

sprake is van het aangaan van transacties door de stichting waarbij tegenstrijdige belangen van 
leden van het bestuur kunnen spelen. 

3. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie 
aan te gaan met een rechtspersoon: 
a. waarin één van de leden van het bestuur persoonlijk een materieel/financieel belang houdt; 
b. waarbij een lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. 

4. Indien het aantal bestuursleden met tegenstrijdige belangen ertoe leidt, dat het aantal 
bestuursleden minder bedraagt dan de helft, wordt – ter bevordering van naleving van de statuten 
en dit reglement – extern advies ingewonnen. 

 



 

 
Artikel 7 – Rooster van aftreden 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de statuten gelden de navolgende bepalingen: 
Het rooster van aftreden wordt vastgelegd in een afzonderlijk bestuursbesluit die op de website van de 
stichting wordt gepubliceerd. 
 
  
Artikel 8 – Vergaderingen en besluitvorming 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 van de statuten gelden de navolgende bepalingen: 
1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één bestuursvergadering gehouden. 
2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de 

vergadering zelf haar voorzitter aan. 
3. Indien niet, of niet binnen een tijdsbestek van drie weken, gehoor wordt gegeven aan een verzoek 

van twee of meer leden als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de statuten, zijn de verzoekers bevoegd 
zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

4. De bestuursvergadering worden gehouden in een van de ruimten van de Sint-Elisabethkerk, of 
indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders. 

5. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt, behoudens het in lid 2 bepaalde, door of 
namens de voorzitter, voor zover mogelijk tenminste zeven dagen tevoren. 

6. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 
onderwerpen. 

7. De oproeping geschiedt per e-mail. In geval van spoedeisendheid kan oproeping ook telefonisch 
plaatsvinden. 

8. De notulen beschrijven beknopt de ter vergadering behandelde onderwerpen (en waar nodig 
standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven) op zodanige wijze, dat voor niet ter 
vergadering aanwezige leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van 
het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. 

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid 
zijn gesteld schriftelijk, telefonisch of e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit 
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat 
na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering 
wordt gevoegd. 

 
Artikel 8a – Belet en ontstentenisregeling 
Als uitwerking van de verplichting op grond van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: 
1. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit 

direct te melden bij de overige bestuursleden. 
2. Bij belet en ontstentenis van één bestuurder of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders 

belast met het bestuur van de organisatie zolang voldaan wordt aan het minimale vereiste aantal 
bestuursleden (3) zoals vastgelegd in de statuten. 

3. Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders wijzen het gemeentebestuur en het kerkbestuur ieder 
persoon aan om tijdelijk in het bestuur te voorzien; deze twee personen benoemen gezamenlijk een 
persoon zodat daarmee te allen tijde voldaan wordt aan het statutair genoemde aantal van 
tenminste drie bestuursleden. 

4. Indien niet voorzien wordt in de benoeming van een nieuw tijdelijk bestuur op voornoemde wijze, 
dan treedt het kerkbestuur op als bestuur van de stichting. 

5. De regeling in dit artikel betreft een tijdelijke regeling; nadat overleg is gevoerd met het kerk- en 
gemeentebestuur wordt via een aanpassing van de statuten voorzien in een definitieve regeling. 
Alsdan komt deze tijdelijke regeling van rechtstwege te vervallen. 

 
  



 

Artikel 9: Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening 
In aanvulling op het bepaalde in artikel 10 van de statuten gelden de navolgende bepalingen: 
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het 

kalenderjaar. 
2. Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het beëindigen van de stichting in de loop van enig 

boekjaar, worden de boeken van de stichting afgesloten en wordt een balans en winst- en 
verliesrekening (hierna jaarrekening) opgemaakt. 

3. Twee bestuursleden, niet zijnde de penningmeester(s), treden hierbij op als interne 
kascontrolecommissie en hebben hierbij als taak: 
a. te onderzoeken of de financiële informatie als bedoeld in lid 2 correct, volledig en actueel is; 
b. vast te stellen of wettelijke en andere bepalingen zijn nageleefd; 
c. te signaleren welke risico’s gelopen worden; 
d. een advies te formuleren voor de overige leden van het bestuur ten aanzien besluitvorming 

over de vaststelling van de stukken als bedoeld in lid 2. 
4. In geval van goedkeuring tekenen de bestuursleden de jaarrekening ten bewijze van goedkeuring 

en van onderlinge décharge binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of, ingeval de 
stichting ontbonden wordt, binnen drie maanden na het ontbindingsbesluit van de stichting. 

5. De jaarrekening zal ongeacht de ondertekening in ieder geval bindend zijn, na het verstrijken van 
een maand na goedkeuring in een bestuursvergadering zoals omschreven in de statuten, tenzij 
een bestuurslid binnen deze termijn schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de secretaris en/of de 
voorzitter. 

 
  
Aldus vastgesteld en goedgekeurd en voor akkoord getekend 
Grave, 12 juli 2022 
 
 
 
J.J.E. van Geest, voorzitter     M.M.J. Roefs, secretaris 
 


