
De ondergetekende: 

Naam en voorletters 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats 

In de functie van toezichthouder bij 

Hersenstichting Nederland 

Maanweg 174 

2516 AB Den Haag 

Overwegende dat: 

• De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) per 1 juli 2021 in werking treedt/is 

getreden. 

• De Raad van Toezicht, conform de gedachte uit de Wbtr, een nadere invulling wenst te 

geven aan het richtsnoer. 

• De Raad van Toezicht aantoonbaar wil vastleggen dat leden kennis hebben genomen van 

diverse stukken, in het bijzonder de onderwerpen die gewijzigd zijn in de Wbtr.  

Verklaart ondergetekende dat: 

1. Kennis is genomen van de statuten van Hersenstichting Nederland, laatst vastgesteld bij akte 

van fusie op 31 december 2020, in het bijzonder de navolgende artikelen: 

a. Artikel 6, schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis van het bestuur; 

b. Artikel 7, lid 2, richtsnoer van het bestuur; 

c. Artikel 11, schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis van de Raad van Toezicht; 

d. Artikel 12, lid 1, richtsnoer van de Raad van Toezicht; 

e. Artikel 13, lid 5, stemrecht; 

f. Artikel 14, tegenstrijdig belang; 

g. Artikel 15, belangenverstrengeling; 

h. Artikel 16, hoofd- en nevenfuncties. 

2. Kennis is genomen van het reglement Raad van Toezicht van Hersenstichting Nederland. 

3. Ontvangen en kennis is genomen van het beleid Integriteit versie oktober 2018. 

4. Ontvangen en kennis is genomen van het beleid Omgangsvormen versie oktober 2018. 

5. Ontvangen en kennis is genomen van de naam en contactgegevens van de door de 

Hersenstichting ingeschakelde vertrouwenspersoon.  

6. Hij/zij zal handelen conform in lid 1 t/m 5 genoemde documenten. 

7. Hij/zij zal handelen vanuit de belangen van de Hersenstichting en onverwijld melding zal 

doen van (veranderingen in) hoofd- en/of nevenfuncties, mogelijke belangenverstrengeling 

(zowel direct als indirect) en melding zal doen van overige zaken die het handelen in het 

belang van de Hersenstichting mogelijk in negatieve zin kan beïnvloeden.  

 

Plaats:  

Datum:  

Handtekening: 


