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Bestuurdersprofiel
Artikel 1a van de statuten van de Coöperatie definiëert het bestuur als het orgaan dat belast is met
het besturen van de coöperatie.
Artikel 7 schrijft onder meer voor dat:
 het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal van minimaal vijf, zeven of maximaal
negen leden;
 bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en aftreden volgens
een door het bestuur op te maken rooster;
 een aftredende bestuurder nog éénmaal herbenoembaar is;
 het bestuur een profielschets opstelt voor de omvang van en samenstelling van het bestuur,
rekening houdend met de aard van de coöperatie, haar activiteiten en de gewenste
deskundigheid van de leden van het bestuur;
 leden van het bestuur met inachtneming van deze profielschets worden benoemd door de
ledenraad;
 de voorzitter, behoudens ontheffing door de ledenraad, wordt benoemd buiten de leden. Hij
mag niet in dienstbetrekking staan tot een lid;
 de overige bestuursleden uit de leden benoemd kunnen worden, hetgeen niet noodzakelijk
is;
 behoudens ontheffing door de ledenraad, de leden van het bestuur geen directie- of
bestuurslid kunnen zijn van, of onder welke andere titel dan ook betrokken kunnen zijn bij
een toezichthoudend orgaan van een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft
als de coöperatie. De ledenraad kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor een
bepaalde door de ledenraad vast te stellen periode.
De slotverklaring van de statuten bepaalt dat het eerste bestuur (startbestuur) bestaat uit vier leden,
die in afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure voor de eerste maal zijn benoemd
tot 1 januari 2019.
Het startbestuur vindt het, in aanvulling op het bepaalde in de statuten, van belang bij de
bestuurssamenstelling te streven naar een evenredige vertegenwoordiging van de erfgoeddisciplines
archieven/bibliotheken, musea, landschap, monumenten/archeologie.

1

