
Reglement voor de directie van de Stichting Texels Museum 
Vastgesteld 23 april 2021 
 
Reglement directie 
• Dit Reglement Directie bevat een uitwerking van en aanvulling op de Statuten van de Stichting 

Texels Museum, gericht op de werkzaamheden van de directie. 
• Bij eventuele strijdigheid tussen dit Reglement directie en de Statuten prevaleren de Statuten. 
• Dit Reglement is op voorstel van de directie op 23 april 2021 vastgesteld door de Raad van 

Toezicht. 
• Wijzigingen in dit Reglement worden vastgesteld door de Raad van Toezicht al dan niet op 

voorstel van de directie. 
 
Samenstelling van de directie 
De mogelijkheden voor samenstelling van de directie zijn omschreven in de statuten, artikel 5.  
 
Relatie directie - Raad van Toezicht 
• De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie. Het functioneren van de 

directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht.  
• De directie voorziet de Raad van Toezicht van informatie over de kerncijfers, begroting, jaarplan 

en jaarrekening en -verslag, zodanig dat de Raad van Toezicht haar werk kan doen.  
 
Honorering van de directie 
• De directie heeft recht op een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Deze vergoeding wordt 

door de Raad van Toezicht vastgesteld en staat in redelijke verhouding tot de omvang van de 
organisatie en de aard van de werkzaamheden. In de toelichting op de staat van baten en lasten 
in de jaarrekening wordt de bezoldiging van de directeur opgenomen.  

• De organisatie volgt de richtlijn Beloning directeuren van goede doelen en vermeldt de BSD-
score in het jaarverslag.  

 
Nevenfuncties 
• Elk lid van de directie meldt elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht. Voor het 

aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige 
werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de 
organisatie of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de organisatie, behoeft 
het lid van de directie de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De nevenfuncties van de 
directieleden worden vermeld in het jaarverslag van de stichting.   

 
 


