
Artikel 3. Bestuur: samenstelling en benoemd 
 
3.1  Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van 

drie of vijf natuurlijke personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
3.2  Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in 3.1 bepaalde - door het 

bestuur vastgesteld. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur zulks: 
- twee of drie van de bestuursleden, op bindende voordracht van het KWF; 
- één of twee van de bestuursleden, op bindende voordracht van het NKI-AVL. 
Alleen personen die werkzaam bij of verbanden zijn aan het KWF of NKI-AVL kunnen 
worden voorgedragen en benoemd. 

3.3  ln geval van (een) vacature(s) blijven/blijft de overblijvende bestuurder(s) bevoegd, 
met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacature(s) dient te worden 
voorzien. 

3.4  Het bestuur wijst, voor zover zijn leden niet in functie zijn benoemd, uit zijn midden 
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, danwel, in de plaats van 
beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester. 

3.5  Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid, kan het bestuur intern taken, en 
aandachtsgebieden/portefeuilles verdelen. ln dat geval wordt de onderlinge 
taakverdeling en werkwijze schriftelijk vastgelegd. 

3.6  Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties 
bestaan. 

3.7  Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal drie 
jaar. 

3.8  Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van 
aftreden. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2 is een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid terstond herbenoembaar. 

3.9  Een bestuurslid defungeert: 
- door zijn overlijden; 
- indien hij niet meer werkzaam is bij of verbanden is aan het KWF of NKI-AVL; 
- door zijn aftreden, al dan niet volgens het lid 3.8 bedoelde rooster; 
- doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt 

om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de 
Faillissementswet; 

- door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij 
een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; 

- door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; 
- door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen of op 

voorstel van de rechtspersoon die het betrokken bestuurslid bindend heeft 
voorgedragen; 

 


