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Tegenstrijdig belang:
Van tegenstrijdig belang is sprake wanneer een bestuurder een persoonlijk belang heeft dat strijdig
is met het belang van de stichting. In de wet wordt bepaald dat een bestuurder, tenzij de statuten
anders bepalen, niet zou mogen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, als hij bij het
desbetreffende besluit een tegenstrijdig belang heeft.
Het is echter altijd mogelijk om in de statuten afwijkende bepalingen op te nemen. In artikel 7.3 van
onze oprichtingsakte is er voor gekozen om van deze (toekomstige) wettelijke bepaling af te wijken.
Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een
overeenkomst aan te gaan met of een opdracht te geven aan een rechtspersoon waarin een
bestuurder persoonlijk een materieel/financieel belang houdt; of waarvan een bestuurslid een
familieband heeft met een bestuurder van de stichting; of waarbij een bestuurder een bestuurs- of
toezichthoudende functie vervult.
De stichting moet beschermd worden tegen het risico dat een bestuurder bij zijn handelen, dat
gericht moet zijn op het belang van de stichting, zich meer richt op zijn persoonlijk belang. Wanneer
een bestuurder in privé een belang heeft bij een overeenkomst of opdracht, is het risico aanwezig
dat de afweging van de bestuurder ten aanzien van zijn beoordeling of de stichting bij de transactie
gebaat is, wordt beïnvloed door zijn privé belang.
Bestuurders dienen zich bij de vervulling van hun taak te richten naar het belang van de stichting.
Het bestuur van Stichting Day of Caring zal te allen tijde handelen naar eer en geweten en het beste
resultaat voor ogen hebben met Stichting Day of Caring. Wanneer er een tegenstrijdig belang zou
kunnen ontstaan dan zal, indien nodig en van toepassing, een bestuurder uittreden van de stichting.
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