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Dit reglement is vastgesteld door de Bestuurder van stichting “Woningstichting van 
Alckmaer voor Wonen” en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in de vergadering 
van 10 februari 2017.  
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Artikel 1 -  Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Bestuurder: het bestuur van de Stichting; 

b. Bestuur: de bestuurder van de Stichting; 
c. Bijlage: een bijlage bij dit reglement; 

d. BTIV: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015; 

e. Huurdersorganisatie : de in het belang van de huurders van woongelegenheden van 

de toegelaten instelling werkzame huurdersorganisatie, de Huurders 

Belangenvereniging van Van Alckmaer (HBVVA);  

f. Gemeenten: de gemeente(n) waarin de Stichting feitelijk werkzaam is; 

g. Governancecode: de Governancecode woningcorporaties 2015 of zoals deze op enig 

moment luidt; 

h. RvC: de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 1 van de 

Statuten;  

i. Statuten: de statuten van de Stichting;  

j. Stichting: Van Alckmaer voor Wonen; 

k. Website: de website van de Stichting; 

l. Wet: Woningwet. 

 

Artikel 2 -  Bestuur; werving, selectie en (her)benoeming 

1.  De Bestuurder wordt geselecteerd en benoemd op de wijze als voorzien in artikel 4 van de 

Statuten.  

2.  De Bestuurder wordt op openbare wijze geworven. Bij een vacature in het Bestuur wordt 

de vacature op de Website gepubliceerd en openbaar opengesteld. De RvC zal op basis 

van de profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De werving- en 

selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk.  

Van deze wijze van werving kan alleen met zwaarwichtige redenen door de RvC worden 

afgeweken, hetgeen in het verslag van RvC, in het jaarverslag van de Stichting, wordt 

gemotiveerd.  

3.  Van de vacature in het Bestuur, evenals van de vastgestelde profielschets, wordt kennis 

gegeven aan de ondernemingsraad en de Huurdersorganisatie.  

4.  Wanneer een persoon is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot het Bestuur, zal hij 

worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de RvC zich een oordeel moet vormen over 

de geschiktheid van de kandidaat. 

5.   Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de RvC in de 

eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming.  

6.  Een Bestuurder wordt niet benoemd dan nadat: 

a. de Stichting de goedkeuring en positieve zienswijze van de minister als bedoeld in 

artikel 25 lid 2 van de Wet heeft ontvangen; 

b. de ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvC conform artikel 25 

van de Wet op de Ondernemingsraden. Als de RvC het advies van de 

ondernemingsraad niet volgt, deelt de RvC dit schriftelijk en gemotiveerd mee aan de 

ondernemingsraad. 

7.  De Bestuurder wordt niet herbenoemd dan nadat de selectie- en remuneratiecommissie 

van het functioneren van de desbetreffende Bestuurder in de RvC gedurende de 

afgelopen zittingsperiode onder de overige leden van de RvC afzonderlijk een evaluatie 

heeft gehouden en aan de hand daarvan een advies heeft uitgebracht aan de RvC.  Daarbij 
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wordt rekening gehouden met de profielschets . De gronden waarop de RvC tot zijn 

besluit is gekomen worden in het besluit tot herbenoeming vermeld. 

8.  De gevolgde procedure van werving, selectie en (her)benoeming van de Bestuurder wordt 

in het verslag van de RvC, in het jaarverslag van de Stichting, verantwoord.  

 

 

Artikel 3 -  Slotbepalingen 

1. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de 

geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen 

vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking 

daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.  

2. De wijziging van dit reglement geschiedt bij besluit van de Bestuurder na goedkeuring van 

de RvC. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag. 

 

 


