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Bestuursreglement van de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet 
Onderwijs Eindhoven en Kempenland (‘het samenwerkingsverband’). 
 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d.  23-01-2014    AB 240123  
 
 
Het bestuursreglement bevat krachtens artikel 4 twaalfde lid van de statuten de uitwerking van de 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur. 
 
Met inachtneming van het gestelde in de statuten is het volgende van toepassing: 
 

I. De stichting kent een bestuur bestaande uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 

II. Het algemeen en dagelijks bestuur functioneren gezamenlijk als bestuur, waarbij het algemeen 

bestuur (ook wel niet-uitvoerend bestuur genoemd) als beleidsbepalend en intern 

toezichthoudend orgaan functioneert ten aanzien van het dagelijks bestuur (ook wel 

uitvoerend bestuur genoemd). 

III. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur tijdig over de informatie 

beschikt die vereist is voor de uitoefening van het intern toezicht. 

IV. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur blijkt 

hieruit dat het dagelijks bestuur tot besluitvorming komt over:  

 a. het vaststellen van de begroting en het jaarverslag, de meerjarenbegroting en, indien 

van toepassing, het strategisch meerjarenplan, tenminste omvattend het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband; 

 b. het naleven van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur, bedoeld in de wet 

op het voortgezet onderwijs en de afwijkingen van die code; 

 c. de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van het samenwerkingsverband;  

 d.  het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de 

uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met c, in het jaarverslag. 

V. De gedragsregel voor het dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur moet zijn taken en 

bevoegdheden zodanig uitoefenen dat het algemeen bestuur daarop een deugdelijk en 

onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen.  

VI. Voorbehouden aan het dagelijks bestuur is de benoeming, schorsing en het ontslag van 

personeelsleden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden. 

VII. Voorstellen voor besluiten tot het vaststellen van de begroting, het jaarverslag, de 

meerjarenbegroting en het ondersteuningsplan alsook het besluit tot benoeming van een 

directeur worden door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgelegd, voorzien 

van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. 

VIII. De leden van het algemeen bestuur worden voor de eerste maal benoemd voor een periode 

van vier jaar. Zij treden daarna af volgens een door het algemeen bestuur op te maken 

rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van het algemeen bestuur is onmiddellijk 

herbenoembaar, met die n verstande dat de totale zittingsduur in principe niet langer kan 

zijn dan acht jaar. Afwijking van deze maximale zittingsduur alsmede de motivering daarvoor 

worden in het jaarverslag vermeld.  
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Het bestuursreglement 
 
Artikel  1. De wijze waarop het dagelijks bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent. 

1.1 Het dagelijks bestuur bestuurt het samenwerkingsverband in overeenstemming met de 

doelstelling zoals deze is opgenomen in artikel 2 van de statuten. 

1.2 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van het 

samenwerkingsverband en voor de continuïteit; 

1.3 Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving en 

afspraken met de rijksoverheid (verticale verantwoording) en het nakomen van afspraken 

gemaakt met gemeentelijke overheden en andere partners (horizontale verantwoording). 

Waar sprake is van verschillende (financiële) inkomstenstromen zorgt het dagelijks bestuur 

voor een heldere scheiding van deze inkomstenstromen. 

1.4 Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur in de gelegenheid om intern toezicht uit te 

oefenen op een besluit van het dagelijks bestuur met toepassing van het toezichtkader voor 

intern toezicht. Een voorgenomen besluit over de begroting, de meerjarenbegroting, het 

jaarverslag (het bestuursverslag met daaraan toegevoegd het verslag van het algemeen 

bestuur, de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop volgens de 

geldende regeling jaarverslaggeving onderwijs, als bedoeld in artikel 18 vijfde lid van het 

Bekostigingsbesluit W.V.O.), het ondersteuningsplan en de benoeming van een directeur is 

voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de afwegingen en de gevolgen 

van het beoogde besluit.  

1.5 Intern toezicht bestaat zo mogelijk uit toestemming voorafgaand aan een besluit of in 

dringende gevallen uit goedkeuring nadat een besluit genomen is. Het algemeen bestuur 

verleent toestemming of goedkeuring als besluitvorming van het dagelijks bestuur voldoet 

aan de wet, de statuten en het toezichtkader.  

1.6 Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur bepalen het beleid van de stichting 

gezamenlijk, en bij verschil van inzicht bepaalt het algemeen bestuur het beleid.  

1.7 Het dagelijks bestuur draagt zorg voor adequate systemen en procedures ten aanzien van 

risicobeheersing, kwaliteitszorg en kwaliteitsborging. 

 
Artikel 2.  Taken algemeen bestuur 
2.1 Het algemeen bestuur is zo ingericht dat het in staat is tot het uitvoeren van de taken als 

vermeld in de statuten: 

a. het laten voordragen, benoemen, schorsen, voor ontslag voordragen en ontslaan van de 

leden van het dagelijks bestuur; 

b. het vaststellen van het bestuursreglement; 

c. het toezicht uitoefenen op de begroting, de meerjarenbegroting, het jaarverslag het 

meerjarenplan/ondersteuningsplan en de jaarrekening. 

d. het tezamen met het dagelijks bestuur besluiten of de stichting zich borg stelt voor een 

schuld van een ander. 

e. het tezamen met het dagelijks bestuur besluiten over de oprichting van, deelname in of 

vermindering van de deelname in een andere rechtspersoon, die gelieerd is aan de 

stichting of aan van de stichting afhankelijke rechtspersonen.  

f. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang door het dagelijks 

bestuur en het algemeen bestuur met de geldende code voor goed bestuur.  

g. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige 

bestemming en aanwending van de bekostiging en van aanvullende middelen. 
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h. het aanwijzen van een deskundige als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt over de balans en de staat van baten en 

lasten aan het bestuur, en 

i. het jaarlijks afleggen van verantwoording in het jaarverslag over de uitvoering van de 

taken en de uitoefening van de bevoegdheden. 

j. Het tezamen met het dagelijks bestuur besluiten over reglementen, anders dan dit 

bestuursreglement, 

k. Het tezamen met het dagelijks bestuur besluiten over statutenwijziging, ontbinding van 

de rechtspersoon, het aanvragen van surseance van betaling of faillissement;  
 
 
Artikel 3.  Geschillenregeling. 
3.1 In geval van een conflict tussen leden van het dagelijks bestuur onderling beslist de 

commissie remuneratie en integriteit.  
3.2 In conflicten tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, anders dan het 

uitoefenen van zijn bevoegdheden door het algemeen bestuur, streven algemeen bestuur en 
dagelijks bestuur in een overleg naar omschrijving van en zo mogelijk oplossing van het 
conflict. Leidt het overleg niet tot een oplossing dan wijzen het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur zo mogelijk dezelfde persoon aan om een bindend advies uit te brengen. 
Als dat niet mogelijk blijkt wijzen algemeen bestuur en dagelijks bestuur ieder één persoon 
aan, die gezamenlijk een derde persoon aanwijzen. Het aldus gevormde driemanschap 
brengt bindend advies uit. Het bindend advies kan inhouden dat het besluit van het dagelijks 
bestuur wordt vernietigd en daarvoor een ander besluit in de plaats wordt gesteld. Ook kan 
het bindend advies gericht zijn op herstel van de gevolgen van een eerder genomen besluit. 

 
Artikel 4.  Onafhankelijkheid, inrichting van het algemeen bestuur 
4.1 Onafhankelijkheid 

Bestuursleden in het algemeen bestuur functioneren onafhankelijk van elkaar zowel 
rechtstreeks als indirect. Met onafhankelijk wordt hier bedoeld dat er tussen bestuursleden 
geen (arbeidsrechtelijke of andere) binding bestaat met dezelfde aangesloten school van het 
samenwerkingsverband. 

4.2 Leden, benoeming van leden, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen 

a. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door het algemeen bestuur op 

voordracht van een rechtspersoon, die volgens de statuten tot die voordracht bevoegd is 

op basis van een door het bestuur opgestelde vooraf openbaar gemaakte profielschets, 

gericht op het functioneren van het algemeen bestuur als geheel. 

b. Benoeming en herbenoeming vinden plaats voor een termijn van vier jaar.  

c. Herbenoeming na vier jaar vindt plaats voor een periode, die bepaald wordt door een 

rooster van aftreden. Een lid van het algemeen bestuur kan in principe slechts eenmaal 

worden herbenoemd.  Meervoudige herbenoeming met daardoor afwijking van de 

maximale zittingsduur is mogelijk als redelijkerwijs niemand anders als bestuurder kan 

worden voorgedragen, die aan de eisen van onafhankelijkheid en van de profielschets 

kan voldoen. De motivering van de afwijking van de maximale zittingsduur wordt jaarlijks 

in het jaarverslag vermeld voor iedere persoon en iedere voordragende rechtspersoon, 

die het betreft.  

d. Bij de eventuele herbenoeming van leden van het algemeen bestuur brengt de 

commissie remuneratie en integriteit advies uit aan het algemeen bestuur. De commissie 

betrekt daarbij het functioneren van het desbetreffende lid in de voorafgaande 

zittingstermijn in relatie tot de profielschets. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel9/Afdeling9/Artikel393/geldigheidsdatum_13-04-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/Boek2/Titel9/Afdeling9/Artikel393/geldigheidsdatum_13-04-2009
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Artikel 5.  Integriteit 
5.1 Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen 

enig lid van het algemeen bestuur en het samenwerkingsverband wordt vermeden. 
5.2 Indien een lid van het algemeen bestuur voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid of 

een tegenstrijdig belang dan wel belangenverstrengeling tussen het samenwerkingsverband 
en het desbetreffende lid van het algemeen bestuur kan optreden, dient het desbetreffende 
lid via de voorzitter, het algemeen bestuur hiervan onverwijld in kennis te stellen. 
Nadat de voorzitter van het algemeen bestuur in kennis is gesteld, als bedoeld in de vorige 
volzin, zal de voorzitter de commissie remuneratie en integriteit bijeen roepen.  

5.3 Indien een lid van de commissie remuneratie en integriteit een onverenigbaarheid of een 
tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal hij de overige leden van de commissie 
remuneratie en integriteit informeren. Deze commissie behandelt het onderwerp buiten 
aanwezigheid van het betreffende lid.  

5.4 Indien de commissie over remuneratie en integriteit van het algemeen bestuur van oordeel is 
dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang, waarvoor een 
tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van het algemeen 
bestuur aan die oplossing mee. 

5.5 Indien de commissie over remuneratie en integriteit van het algemeen bestuur van oordeel is 
dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang, 
dient het desbetreffende lid van het algemeen bestuur af te treden. 

5.6 In verband met het bepaalde in de leden 3 en  4 van dit artikel dient ieder lid van het 
algemeen bestuur bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen 
positie binnen het algemeen bestuur, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van 
de commissie over remuneratie en integriteit van het algemeen bestuur en daarnaar zal 
handelen. Indien een lid van het algemeen bestuur in strijd met lid 5 van dit artikel handelt, 
levert dat een gewichtige reden voor ontslag op zoals bedoeld in artikel 6 van dit reglement. 

 

 
Artikel 6  Einde lidmaatschap algemeen bestuur en schorsing van een lid van het algemeen 

bestuur 

6.1 Het algemeen bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster 

van aftreden gelden de volgende normen: 

a. de zittingstermijn bedraagt vier (4) jaren; 

b. zo weinig mogelijk leden van het algemeen bestuur mogen tegelijkertijd aftreden en  

c. de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het algemeen Bestuur mogen niet 

gelijktijdig aftreden. 

6.2 Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt: 

a. bij schriftelijke ontslagneming; 

b. bij ontslag wegens een gewichtig belang; 

c. door ontslag door de rechtspersoon, die de persoon heeft voorgedragen; 

d. door het verstrijken van de maximale zittingsduur voor het betreffende lid; 

e. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen. 

f. door het verkrijgen van een direct belang bij de stichting, tenzij de commissie 

remuneratie en integriteit van het algemeen bestuur artikel 5 lid 5 heeft toegepast voor 

de periode dat het directe belang duurt.  
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Artikel 7 
7.1 Een lid van het algemeen bestuur kan door het algemeen bestuur worden geschorst en/of 

ontslagen met inachtneming van het bepaalde in dit reglement. 
7.2 Een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van het algemeen bestuur dient met 

redenen te zijn omkleed. 
7.3 Het algemeen bestuur zal de rechtspersoon, die de voordracht heeft verricht ten minste 

informeren dat een procedure tot ontslag of schorsing van het betreffende lid van het 
algemeen bestuur gaat lopen. 

7.4 Het algemeen bestuur nodigt – in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag – het 
desbetreffende lid bij aangetekende brief uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem de 
gelegenheid wordt geboden verweer te voeren/te worden gehoord. Het desbetreffende lid 
heeft terzake van het besluit tot zijn ontslag of schorsing geen stemrecht. 

7.5 Het niet ter vergadering verschijnen van het lid na daartoe te zijn uitgenodigd, is geen 
belemmering voor het nemen van een besluit tot schorsing of ontslag. 

7.6 Over een besluit tot schorsing of ontslag wordt gestemd door de overige leden van het 
algemeen bestuur.  

7.7 Het besluit over de schorsing of het ontslag wordt met redenen omkleed. Dit besluit wordt 
door de voorzitter van het algemeen bestuur op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor 
aangetekende verzending aan de betrokkene(n).  

 

 
Artikel 8. Werkwijze en vergaderingen van het algemeen bestuur 
8.1 Ten minste drie keer per jaar komt het algemeen bestuur in vergadering bijeen, waarbij ten 

minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van het jaarverslag en één 
vergadering ter bespreking van de begroting voor het komende jaar. 

8.2 Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De 
vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. 

8.3 Vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter van het algemeen 
bestuur. Voor de vergaderingen van het algemeen bestuur wordt de agenda opgesteld door 
de agendacommissie met inbreng van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 5 lid 4 
van de statuten.  

8.4 De agenda voor de vergadering zal tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering 
aan de leden worden toegezonden of per email beschikbaar worden gesteld. 

8.5 De voorzitter van het algemeen bestuur heeft de leiding bij de uitvoering van de aan het 
algemeen bestuur toebedeelde taken. Hij leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of 
indien hij onderwerp is van een voorstel tot schorsing of ontslag, wordt de vergadering geleid 
door de plaatsvervangend voorzitter. 

8.6 Met uitzondering van een besluit tot vaststelling van een reglement, een besluit tot wijziging 
van de statuten of het besluit tot ontbinding van de stichting worden alle besluiten van het 
algemeen bestuur genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in 
een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden aanwezig of met schriftelijke 
volmacht aan een andere lid vertegenwoordigd is. 

8.7 Het algemeen bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van 
het algemeen bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig 
telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze 
wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 
ingekomen reacties een relaas opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter bij de 
notulen wordt gevoegd. 

8.8 Bij het staken der stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend. 
8.9 In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter. 
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Artikel 9 
9.1 De vergaderingen van het algemeen bestuur worden als regel bijgewoond door een lid van 

het dagelijks bestuur, tenzij het een gezamenlijke vergadering van dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur betreft. Het lid van het dagelijks bestuur neemt deel aan de 
beraadslagingen van het algemeen bestuur en heeft daarbij een adviserende functie. Het 
algemeen bestuur stelt het dagelijks bestuur tevoren ervan in kennis als hij zonder het 
dagelijks bestuur wil vergaderen en stelt daarna het dagelijks bestuur in kennis van de 
genomen besluiten. 

9.2 Van hetgeen tijdens de vergaderingen besproken en besloten is, worden door een door het 
algemeen bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de 
voorzitter van het algemeen bestuur voor goedkeuring ondertekend. 

9.3 Een door het dagelijks bestuur, in overleg met het algemeen bestuur, aangewezen 
medewerker draagt zorg voor het archief van het algemeen bestuur. In het archief moeten 
alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aanwezig zijn. Dit 
archief is voor alle leden van het algemeen bestuur toegankelijk. 

9.4 Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert het algemeen bestuur ten 
minste eenmaal per jaar buiten de afwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur. Deze 
vergadering heeft als doel het functioneren van het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur te evalueren. 

9.5  De voorzitter draagt zorg voor het doen van verslag van de werkzaamheden van het 
algemeen bestuur in het jaarverslag van het samenwerkingsverband. Van het houden van de 
vergaderingen van het algemeen bestuur wordt melding gemaakt in het jaarverslag. 

 
 

Artikel 10 Informatievoorziening 
10.1 Het dagelijks bestuur verschaft het algemeen bestuur tijdig informatie voor een adequaat 
functioneren van het algemeen bestuur. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel 
tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur. Indien daarvoor aanleiding is, zal het dagelijks 
bestuur het algemeen bestuur tussentijds van informatie voorzien. Het gaat hierbij in ieder geval om 
de volgende informatie: 

a. Majeure ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van het 

samenwerkingsverband en in dat opzicht aangesloten scholen; 

b. Ontwikkelingen van aangelegenheden waarvoor besluitvorming van het algemeen 

bestuur vereist is; 

c. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie 

d. Problemen en conflicten van enige betekenis in relatie met derden, zoals overheid, 

inspectie, samenwerkingspartners; 

e. Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie; 

f. Gerechtelijke procedures 

g. Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen. 
10.2 Ieder lid van het algemeen bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader 
van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen strikt 
vertrouwelijk behandelen en niet buiten het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur openbaar 
maken, ook niet na zijn aftreden. 
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Artikel 11. Commissies 
11.1 Ter voorbereiding van de besluitvorming van het algemeen bestuur, kan het algemeen 

bestuur uit zijn midden commissies instellen, waarvan tenminste de agendacommissie, de 
commissie remuneratie en integriteit en de auditcommissie. 

11.2 Het algemeen bestuur stelt zo nodig een commissiereglement op. Het commissiereglement 
geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, de 
samenstelling en op welke wijze de commissie taken uitoefent. 

11.3 Het algemeen bestuur ontvangt van elk van de door hem ingestelde commissies een verslag 
van de beraadslagingen en bevindingen. 

11.4 Het algemeen bestuur vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke 
commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste 
onderwerpen die aan bod gekomen zijn. 

 
Artikel 12.  Benoeming, schorsing en ontslag leden dagelijks bestuur 
12.1 Het aantal leden van het dagelijks bestuur wordt met in achtneming van de statuten en van 

de geldende code voor goed bestuur bepaald door het algemeen bestuur 
12.2 Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van het dagelijks bestuur en 

benoemt de voorzitter van het dagelijks bestuur in functie. 
12.3 Een schorsing van een lid van het dagelijks bestuur vervalt indien het algemeen bestuur niet 

binnen vier maanden na de schorsing overgaat tot ontslag van het betreffende lid van het 
dagelijks bestuur. Een voorstel tot schorsing of ontslag van lid/leden van het dagelijks 
bestuur dient me redenen te zijn omkleed. 

12.4 Het dagelijks bestuur nodigt in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag het lid/de 
leden van het dagelijks bestuur bij aangetekende brief – waarbij gevoegd is het gemotiveerde 
voorstel tot ontslag of schorsing – uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem/hen de 
gelegenheid wordt geboden verweer te voeren. 

12.5 Het niet ter vergadering verschijnen van het lid/de leden van het dagelijks bestuur na 
daartoe te zijn uitgenodigd, vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit tot 
schorsing of ontslag. 

12.6 Het algemeen bestuur neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of het 
ontslag van het lid/de leden van het dagelijks bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter 
van het algemeen bestuur op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) 
verzending aan betrokkene(n). 

12.7 Indien het bestuurslidmaatschap ten aanzien van een lid van het dagelijks bestuur eindigt, zal 
zo spoedig mogelijk worden overgegaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 
het desbetreffende lid/leden van het dagelijks bestuur. 

12.8 Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij gemaakte 
reis- en verblijfkosten buiten het gebied van het Samenwerkingsverband declareren tegen 
een tarief zoals vastgelegd in de vigerende CAO-VO. 

 
Artikel 13.  Wijziging van dit reglement 
Het algemeen bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen. 
 


