
Informatiestatuut – Vastgesteld 24-06-2014 

 

Informatiestatuut Stichting World Servants Nederland 
 

Informatievoorziening van de Raad van Bestuur  richting Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht (RvT) kan goed functioneren wanneer de informatievoorziening afgestemd is 
op de verantwoordelijkheden van de RvT. 
 
Voor het functioneren als RvT is informatie op hoofdlijnen voldoende. Omdat de samenstelling van 
de RvT regelmatig verandert en ook nieuwe leden tot op zekere hoogte geïnformeerd moeten zijn 
over het reilen en zeilen van de organisatie, is bij World Servants de keuze gemaakt om als volgt te 
informeren: 
 

1. Per jaar worden in elk geval vier reguliere vergaderingen gepland waarbij de RvT en de 
Raad van Bestuur (RvB) vertegenwoordigd zijn; 

2. In elk van de vier vaste vergaderingen per jaar (april, juni, oktober en december) ligt een 
actuele financiële rapportage met prognose ten opzichte van de in de decembervergadering 
vastgestelde jaarbegroting ter tafel; 

3. Daarnaast worden tijdens de vier reguliere vergaderingen van de raad van toezicht 
strategische keuzes (indien afwijkend van vastgestelde plannen) door de bestuurder 
voorgelegd en toegelicht, evenals de voortgang ten opzichte van het jaarplan. 

4. De raad van toezicht wordt tijdig geïnformeerd over geanticipeerde overschrijdingen van de 
jaarbegroting (en onderdelen van de jaarbegroting) als deze overschrijding meer dan 2 %  
van het instellingsbudget bedraagt. 

5. In de oktobervergadering wordt een conceptversie van de jaarbegroting van het volgende 
kalenderjaar besproken; 

 
Vergaderstukken raad van toezicht 
Algemeen geldt dat de door de RvB aan de RvT te geven informatie zich kenmerkt door een 
bondige, inzichtelijke en informatieve vorm. In geval van een probleem- of vraagstelling richting de 
RvT levert de RvB de benodigde onderbouwing op basis waarvan de RvT een goed afgewogen besluit 
kan nemen.  
 
Personeel 
Over de resultaten van beheer en uitvoering kan met globale informatie volstaan     worden zolang 
het normale werving- en selectiebeleid wordt toegepast. Ingrijpende wijzigingen in de 
arbeidsomstandigheden van medewerkers, onverwachte stijging van het ziekteverzuim, onvrijwillige 
beëindiging van een dienstverband en juridische procedures van medewerkers tegen de Stichting 
dienen gemeld te worden en zo nodig in een vergadering van de RvT besproken worden.  
      
Vorderingen op het gebied van de strategische beleidskeuzes 
De RvT stelt het strategisch plan en het daarop gebaseerde jaarplan na goedkeuring vast. Over het 
realiseren van de doelstellingen wordt gerapporteerd tijdens de reguliere RvT vergaderingen. 
Uitbreiding van de dienstverlening (die niet in het strategisch plan is opgenomen) oftewel 
introductie van nieuwe diensten of producten, dient gemotiveerd gemeld te worden en vereist de 
goedkeuring van de RvT. 
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