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Betreft: Voorstel Huishoudelijk Reglement vereniging De Hollandsche 

Molen 

Aan: Algemene Ledenvergadering 

Van: Bestuur De Hollandsche Molen 

Datum: 23 december 2022 

 

Inleiding 
 
Per 1 januari 2023 zal het bestuur, met instemming van de leden van vereniging De 
Hollandsche Molen, overstappen naar het Raad van Toezicht model. Om het goed 
functioneren van de Raad van Toezicht te borgen is hiervoor een aantal artikelen in 
de statuten opgenomen. Deze bevatten de grondregels en zijn door de notaris 
opgesteld en ondertekend. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement dat door de 
Raad van Toezicht zelf kan worden opgesteld en zich richt op het interne proces. 
Het opstellen en wijzigen van een huishoudelijk reglement kan direct door de 
Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd en hoeft niet via de notaris.   
 
De 5 leden van de Raad van Toezicht worden gekozen op basis van vijf profielen, 
waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter kent een 
specifiek profiel. 
Er zullen in het huishoudelijk reglement in ieder geval twee separate reglementen 
worden opgenomen. De eerste borgt een zorgvuldige werkwijze met betrekking tot 
financiële zaken en de tweede borgt een zorgvuldige werkwijze met betrekking tot 
werkgevers gerelateerde zaken. Deze beide commissies worden bemenst door 
leden van de Raad van Toezicht.  
 
Financiële Auditcommissie 
De Auditcommissie is de financiële commissie binnen de Raad van Toezicht. Zij 
adviseren de Raad van Toezicht over de risico- en controlesystemen maar ook over 
de financiële producten, zoals de (meerjaren)begroting, jaarrekening en 
voortgangsrapportages. De penningmeester maakt in ieder geval deel uit van de 
Auditcommissie. De reglementen en werkwijze van de Auditcommissie is een 
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. 
 
Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie is de werkgeverscommissie. De Raad van Toezicht is 
immers de formele werkgever van de directeur-bestuurder. De commissie bestaat 
uit meerdere leden vanuit de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. De reglementen en werkwijze van de 
Remuneratiecommissie is een verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. 
 
Molenadviesraad 
Daarnaast is er de Molenadviesraad. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan binnen 
vereniging De Hollandsche Molen. Zij adviseren waar nodig en wenselijk 
rechtstreeks aan de directeur-bestuurder en aan de Raad van Toezicht. 
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Reglement Financiële Auditcommissie1 van de Raad van Toezicht  
van vereniging De Hollandsche Molen 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: 
a. directeur-bestuurder:  de directeur-bestuurder van de vereniging; 
b. financiële auditcommissie: de door de Raad van Toezicht aangewezen 

personen gezamenlijk; 
c. raad van toezicht:  de Raad van Toezicht van de vereniging;  
d. schriftelijk (bericht): 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;  

e. vereniging: vereniging De Hollandsche Molen, met verkorte 
naam De Hollandsche Molen statutair gevestigd 
te Amsterdam. 

 
Artikel 2.  Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag 

1. Als vaste commissie van de Raad van Toezicht bestaat de financiële 
auditcommissie uit meerdere leden van de Raad van Toezicht, waaronder in 
elk geval de penningmeester van de Raad van Toezicht. 

 
2. De financiële auditcommissie dient in zijn volle omvang te beschikken over 

relevante kennis op financieel administratief/accounting terrein. De voorzitter 
van de Raad van Toezicht maakt geen onderdeel uit van de financiële 
auditcommissie. De penningmeester van de Raad van Toezicht fungeert als 
voorzitter van de financiële auditcommissie.  

 
3. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de financiële auditcommissie 

vast waarbij er altijd minimaal twee leden zijn. Er kunnen alleen leden van de 
Raad van Toezicht zitting nemen in de financiële auditcommissie. Leden van 
de financiële auditcommissie kunnen geen lid zijn van de 
remuneratiecommissie.  

 
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de financiële 

auditcommissie.  
 
5. De Raad van Toezicht vermeldt in zijn jaarverslag de samenstelling van de 

financiële auditcommissie.  
 
Artikel 3. Taak 

 
1 Er wordt gekozen voor de naam financiële auditcommissie en niet voor de naam financiële 
commissie om verwarring te voorkomen omdat er al een financiële commissie bestaat binnen de 
vereniging.  
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1. De financiële auditcommissie is onder verantwoordelijkheid van de Raad van 

Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken 
binnen de vereniging in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking 
van de administratieve organisatie en alle daarin besloten maatregelen van 
interne controle.  

 
2. Uitgewerkt behoort tot de taak van de financiële auditcommissie: 

a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het 
adviseren van de Raad van Toezicht omtrent de werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 
naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking 
van de beginselen van goed bestuur; 

b. toezicht op de financiële informatieverschaffing door de directeur-
bestuurder; 

c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en de opvolging van 
opmerkingen van de accountant; 

d. toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder met betrekking tot de 
fondsenwerving en de belastingen die voor rekening van de vereniging 
komen;  

e. toezicht op de financiering van de vereniging; 
f. het houden van toezicht op de relatie met de externe accountant, 

waaronder in het bijzonder: 
i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de 

eventuele niet-controle werkzaamheden voor de vereniging door de 
accountant; 

ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de accountant met 
betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële 
verslaggeving door de vereniging anders dan de jaarrekening; en 

iii)  het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de 
inhoud van financiële verslaggeving zoals wordt gemeld door de 
accountant; 

g. het uitbrengen van advies aan de Raad van Toezicht ter zake de 
jaarrekening, de begroting (inclusief het daarbij behorende 
(meerjaren)beleidsplan en de meerjarenraming) en belangrijke 
kapitaalinvesteringen van de vereniging. Het advies aan de Raad van 
Toezicht wordt niet eerder gegeven dan nadat de directeur-bestuurder 
van het conceptadvies op de hoogte is gebracht en redelijkerwijs in de 
gelegenheid is gesteld ter zake een reactie te geven.  

 
3. De financiële auditcommissie brengt advies uit aan de Raad van Toezicht en/of 

de directeur-bestuurder, doch heeft geen beslissingsbevoegdheid.  
 
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens 

van de financiële auditcommissie.  
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Artikel 4. Vergadering en werkwijze 
 
1. De financiële auditcommissie vergadert minimaal 3x per jaar. 
 
2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld. De 

financiële auditcommissie stelt zelf haar vergaderschema vast. De handelingen 
van alle vergaderingen worden genotuleerd. De vergaderingen zijn circa 2 
weken voorafgaand aan de plenaire vergadering van de Raad van Toezicht 
zodat de uitkomsten kunnen worden gedeeld. 

 
3. De financiële auditcommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de 

aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek 
agendapunt noodzakelijk acht. Normaliter wonen de directeur-bestuurder en de 
medewerker verantwoordelijk voor de financiën de vergadering bij. De 
accountant woont de vergadering bij waarin de jaarstukken van de vereniging 
worden besproken voordat deze worden vastgesteld.  

 
4. De financiële auditcommissie kan ten minste eenmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder met de externe accountant 
vergaderen.  

 
5. In het secretariaat van de financiële auditcommissie wordt voorzien door de 

directeur-bestuurder van de vereniging. 
 
Artikel 5. Verantwoording 
 
De financiële auditcommissie brengt jaarlijks een verslag uit over haar eigen 
functioneren. Dit verslag bevat de hoofdlijnen van haar advisering ter zake de 
jaarrekening. Het verslag van de financiële auditcommissie wordt in het jaarverslag 
van de vereniging opgenomen. 
 
Artikel 6. Geheimhouding  
 
1. De leden van de Raad van Toezicht in de financiële auditcommissie zullen de 

informatie waarover zij in het kader van de uitoefening van hun taak ter 
beschikking krijgen vertrouwelijk behandelen en zij zullen daarover geen 
mededelingen doen aan derden behoudens in het geval de directie daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft gegeven of de leden van de financiële 
auditcommissie daartoe op grond van een rechtelijke beslissing worden 
genoodzaakt.  

 
2. Tot derden worden niet gerekend de directeur-bestuurder, de Raad van 

Toezicht, de accountant van de verenging, de advocaat van de vereniging, de 
fiscus of een externe vermogensbeheerder voor zover door dezen specifieke 
informatie is gevraagd en de betreffende gegevens relevant zijn voor het 
uitvoeren van hun professionele taken.  
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Artikel 7. Wijziging reglement 
 
1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren 

tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De 
voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur-bestuurder. 

 
2. De Raad van Toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen. 
 
Artikel 8.  Toepasselijk recht 
 
Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement is vastgesteld en treedt in werking op [ datum ]. 
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Reglement Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht  
van vereniging De Hollandsche Molen 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: 
a. directeur-bestuurder:  de directeur-bestuurder van de vereniging; 
b. remuneratiecommissie: de door de Raad van Toezicht aangewezen 

personen gezamenlijk; 
c. raad van toezicht:  de Raad van Toezicht van de vereniging;  
d. schriftelijk (bericht): 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;  

e. vereniging: vereniging De Hollandsche Molen, met verkorte 
naam De Hollandsche Molen statutair gevestigd 
te Amsterdam. 

 
Artikel 2.  Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag 

1. Als vaste commissie van de Raad van Toezicht bestaat de 
remuneratiecommissie uit meerdere leden van de Raad van Toezicht, 
waaronder in elk geval de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

 
2. De remuneratiecommissie dient in zijn volle omvang te beschikken over 

relevante kennis op werkgeverstaken van de Raad van Toezicht waaronder 
met name voorstellen met betrekking tot de beoordeling en beloning van de 
directeur-bestuurder. En over processen rondom onder meer zelfevaluatie, 
opleiding & ontwikkeling, selectie en herbenoeming van zowel de leden van de 
Raad van Toezicht als de directeur-bestuurder. De voorzitter van de Raad van 
Toezicht maakt geen onderdeel uit van de financiële auditcommissie. De 
voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de 
remuneratiecommissie.  

 
3. De Renumeratiecommissie van de Raad van Toezicht bestaat uit twee leden 

uit haar midden waaronder de voorzitter. Er kunnen alleen leden van de Raad 
van Toezicht zitting nemen in de remuneratiecommissie. Leden van de 
remuneratiecommissie kunnen geen lid zijn van de financiële auditcommissie.  

 
4. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de 

remuneratiecommissie.  
 
5. De Raad van Toezicht vermeldt in zijn jaarverslag de samenstelling van de 

remuneratiecommissie.  
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Artikel 3. Taak ten aanzien van de directeur-bestuurder 
 
1. De remuneratiecommissie is onder verantwoordelijkheid van de Raad van 

Toezicht, belast met het houden van toezicht op de zaken binnen de vereniging 
in het algemeen en voorts met de toetsing van de het toezicht op  praktische 
uitwerking (soft controls) in de organisatie door de directeur-bestuurder.  

 
2. Uitgewerkt behoort tot de taak van de remuneratiecommissie ten aanzien van 

de directeur-bestuurder: 
a. het optreden als sparring partner voor de directeur-bestuurder 
b. op het gebied van organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaardenbeleid en 

strategische formatieplanning, waaronder het toezicht op de naleving van 
de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van de 
beginselen van goed bestuur; 

c. het bijdragen aan de bevordering van effectiviteit en continuïteit in de 
besturing van de directie; 

d. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht ten aanzien van zaken 
betreffende het toezicht van de vereniging 

e. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor de profielschets, 
selectiecriteria en benoemingsprocedure bij een vacature als directeur-
bestuurder of interim-directeur bestuurder; 

f. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht voor (her)benoeming, 
schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder; 

g. het voeren van de gesprekscyclus met de directie. De uitkomsten van die 
gesprekken worden op schrift vastgelegd en door de deelnemers aan het 
gesprek ondertekend. Deze verslagen worden overlegd aan de Raad van 
Toezicht.  

 
Artikel 4. Taak ten aanzien van de Raad van Toezicht 
 
1. De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht voor de 

selectiecriteria en de te volgen procedure voor de invulling van een vacature 
en/of herbenoeming binnen de Raad van Toezicht, alsmede het borgen en 
uitvoeren van een inwerkprogramma voor nieuwe leden. 

 
2.  De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht voor de 

jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de leden Raad van Toezicht en 
de Raad van Toezicht als geheel.  Daartoe behoort tevens het, waar nodig, 
actualiseren van de profielschets van de Raad van Toezicht als geheel en die 
van de individuele leden.  

 
3.  De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de Raad van Toezicht voor het 

te voeren opleidingsbeleid en ontwikkelingsbeleid.   
 
4. De remuneratiecommissie brengt advies uit aan de Raad van Toezicht, doch 

heeft geen beslissingsbevoegdheid.  
 
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens 

van de remuneratiecommissie.  
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Artikel 5. Vergadering en werkwijze 
 
1. De remuneratiecommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. 
 
2. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgesteld en 

vinden zo kort mogelijk voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht plaats. 
De remuneratiecommissie stelt zelf haar vergaderschema vast. De handelingen 
van alle vergaderingen worden genotuleerd. 

 
3. De remuneratiecommissie mag iedere persoon uitnodigen van wie men de 

aanwezigheid tijdens de vergaderingen bij de behandeling van een specifiek 
agendapunt noodzakelijk acht. Normaliter wonen de directie en de medewerker 
personeelszaken de vergadering bij.  

 
4. De remuneratiecommissie kan ten minste eenmaal per jaar buiten 

aanwezigheid van de directeur-bestuurder vergaderen.  
 
Artikel 6. Verantwoording 
 
De remuneratiecommissie brengt jaarlijks een verslag uit over haar eigen 
functioneren. Dit verslag bevat de hoofdlijnen van haar advisering over de organisatie. 
Het verslag van de remuneratiecommissie wordt in het jaarverslag van de vereniging 
opgenomen. 
 
Artikel 7. Geheimhouding 
 
1. De leden van de remuneratiecommissie zullen de informatie waarover zij in het 

kader van de uitoefening van hun taak ter beschikking stellen vertrouwelijk 
behandelen en zij zullen daarover geen mededelingen doen aan derden 
behoudens in het geval de directeur-bestuurder daarvoor schriftelijk 
toestemming heeft gegeven of de leden van de remuneratiecommissie daartoe 
op grond van een rechtelijke beslissing worden genoodzaakt.  

 
2. Tot derden worden niet gerekend de directie, de Raad van Toezicht, de 

accountant van de stichting, de advocaat van de vereniging, de fiscus of een 
externe voor zover door dezen specifieke informatie is gevraagd en de 
betreffende gegevens relevant zijn voor het uitvoeren van hun professionele 
taken.  

 
Artikel 8. Wijziging reglement 
 
1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren 

tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De 
voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directie. 

 
2. De Raad van Toezicht is bevoegd dit reglement te wijzigen. 
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Artikel 9.  Toepasselijk recht 
 
Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement is vastgesteld en treedt in werking op [ datum ]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


