
 

   
 

 
 
 

Bestuurs- en directiereglement Stichting Johan Cruyff Foundation 
 

1. Begripsbepaling 
 

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. bestuur: het bestuur in de zin van de wet, dat orgaan is van de stichting;  

b. directeur: het enige lid van de titulaire directie van de stichting; 

c. Erkenningsregeling: de erkenningsregeling opgenomen in het Reglement en 

Bijlagen CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving; 

d. Goede Doelen Nederland: vereniging Goede Doelen Nederland, gevestigd te 

Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 40538715; 

e. stichting of JCF: Stichting Johan Cruyff Foundation, gevestigd te Amsterdam en 

ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41216893;  

f. statuten: de statuten van de stichting; 

g. reglement: dit bestuurs- en directiereglement; 

h. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met 

het belang van de stichting. 

 

2. Inleiding 
 

2.1. Dit reglement is door het bestuur in overleg met de directeur vastgesteld en in 
werking getreden op de aan het eind van dit reglement genoemde datum. 

2.2. Het bestuur kan te allen tijde dit reglement geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of 
aanvullen.  

 

3. Taken en verantwoordelijkheden bestuur 
 

3.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat 
hij eindverantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de 
strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. 

3.2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel 
en belang van de stichting. Daarbij weegt het bestuur de belangen van de bij de 
stichting betrokkenen af. 

 
  



 

   
 

 

4. Bestuursvergaderingen en werkwijze 

 

4.1. Het bestuur vergadert ten minste drie (3) keer per jaar en voorts zo dikwijls de 
voorzitter dan wel twee (2) of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). De statuten 
van de stichting bevatten nadere voorschriften omtrent bestuursvergaderingen en 
besluitvorming. 

4.2. De directeur wordt uitgenodigd tot het bijwonen van bestuursvergaderingen en heeft 
daar, behalve in zaken die de rechtspositie van de directeur betreffen, een 
raadgevende stem.  

4.3. Derden kunnen slechts op uitnodiging van het bestuur geheel of gedeeltelijk een 
bestuursvergadering bijwonen. 

4.4. De directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de bestuursvergaderingen 
conform hetgeen hierover is bepaald in de statuten van de stichting. De directeur is 
samen met de voorzitter van het bestuur verantwoordelijk voor een goed overleg, en 
goede voorbereiding van de vergaderingen en informatievoorziening.  

4.5. De directeur draagt zorg voor zorgvuldige besluitvorming binnen zowel het bestuur 
als de directie naar procedure, proces en inhoud. Besluitvorming door de directie is 
toetsbaar door het bestuur. Een besluit, de adviezen daarover en, indien van 
toepassing, goedkeuring door het bestuur, worden goed vastgelegd en zijn ook later 
traceerbaar. 

4.6. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar zonder de directeur. In deze 
vergadering komt het functioneren van de directeur en van het bestuur zelf aan de 
orde en wordt dit functioneren geëvalueerd.  

 

5. Taakverdeling bestuur en directeur; functieprofielen 

 

5.1. Het bestuur stelt periodiek functieprofielen voor het bestuur als geheel, de 
bestuurders individueel en de directeur vast en herziet deze zo nodig. Het huidige 
functieprofiel is opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement. 

 

6. Taken en verantwoordelijkheden directeur 

6.1. De directeur wordt benoemd door het bestuur en handelt namens en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur heeft de leiding over de dagelijkse 
gang van zaken binnen de JCF. 

6.2. De algemene taak van de directeur bestaat uit het ontwikkelen en, na goedkeuring 
door het bestuur, uitvoeren van het beleid van de JCF. Hiertoe staat de directeur een 
apparaat (bureau) ter beschikking, waaraan hij leiding dient te geven. 

6.3. Bevoegdheden: binnen de grenzen van het goedgekeurde beleidsplan, werkplan en 
begroting is de directeur volledig verantwoordelijk voor al hetgeen noodzakelijk is 
voor een goede vervulling van de in artikel 6.2 algemeen omschreven en hieronder in 
artikel 6.4 nader uitgewerkte taken en bevoegdheden. 

6.4. Nadere uitwerking van taken en bevoegdheden: 
a. voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur, voor zover deze zijn 

of worden opgedragen; 

b. management op kantoor; 

c. het (laten) opstellen van een jaarlijks werkplan en begroting en dit ter goedkeuring 

voor te leggen aan het bestuur; 

d. uitvoering van het jaarlijkse werkplan en begroting; 

e. financieel beheer; 



 

   
 

f. het (laten) opstellen van een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan 

g. uitvoering van het personeelsbeleid en toepassen van de arbeidsvoorwaarden; 

h. voorbereiding en doen uitvoeren van hulpverleningsprojecten, waaronder 

uitdrukkelijk begrepen de controle en begeleiding hiervan; 

i. fondsenwerving; 

j. het onderhouden van functionele contacten met relaties; en 

k. al hetgeen verder nodig is voor een goede gang van de dagelijkse zaken. 

6.5. Uitgezonderd de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van 
overeenkomsten waarbij de JCF zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt 
of zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 
een derde verbindt, heeft de directeur een algemene 
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de JCF. 

6.6. De directeur behoeft voorafgaande toestemming van het bestuur voor: 
a. het huren, verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en 

schepen; 

b. het overdragen tot zekerheid of bewaren van roerende onlichamelijke zaken; 

c. het ter leen verstrekken of ter leen opnemen van geld en met uitzondering van het 

opnemen van geld en in rekening-courant bij een door het bestuur aangewezen 

bankier; 

d. het toekennen van pensioenrechten en primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, anders dat ingevolge de algemene arbeidsvoorwaarden of 

ter voldoening aan een wettelijke verplichting; 

e. het aangaan van overeenkomsten - voor zover niet als standaardbepaling in 

contracten voorkomend - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden 

onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van 

dadingen; 

f. het voeren van gedingen -zowel eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van 

de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een 

bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die 

rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn 

en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van 

geldvorderingen uit hoofde van door de JCF geleverde goederen of verrichte 

diensten; 

g. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen en andere 

stemgerechtigde effecten; 

h. het vestigen en opheffen van kantoren en filialen; 

i. het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten en 

overdragen in eigendom - het genot daaronder begrepen - van de JCF of een deel 

ervan; 

j. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere 

ondernemingen en het beëindigen of het brengen van enige wijziging in zodanige 

deelnemingen; 

k. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en 

poolovereenkomsten; 

l. voor zover niet binnen het kader van werkplan en begroting genoemd: het 

aanschaffen van activa en/of aangaan van alle rechtshandelingen anders dan 

hierboven genoemd, waarvan het bedrag of de waarde € 125.000,- te boven gaat, 

of waardoor de JCF langer dan een jaar voor meer dan € 50.000,- per jaar wordt 

gebonden, waarbij met elkaar samenhangende handelingen als een handeling 

wordt beschouwd; 

m. het aanstellen en ontslaan van personeel in functieschaal 6 en hoger; 



 

   
 

n. het aanvaarden van een functie of bestuurslidmaatschap binnen een andere 

instelling; 

6.7. De directeur tekent te allen tijde voor de JCF met vermelding van de functie. 

6.8. Jaarlijks dient de directeur een werkplan en begroting in, uiterlijk op 1 december. Na 
standpuntbepaling en goedkeuring van het werkplan en de begroting door het 
bestuur, voert de directeur deze uit. 

6.9. De directeur is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van de 
organisatie. De directeur rapporteert driemaal per jaar omtrent de algemene 
voortgang. Aanvullende rapportage geschiedt op ad hoc basis, indien zulks door de 
directeur noodzakelijk wordt geacht of door het bestuur hierom wordt verzocht. 

6.10. In de notulen van de bestuursvergadering zal de formele besluitvorming worden 
opgenomen omtrent de hiervoor genoemde plannen en verantwoordelijkheden die 
door de directeur aan het bestuur conform dit reglement worden voorgelegd. 

6.11. De directeur zal zich gedragen naar de aanwijzingen van het bestuur betreffende de 
algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van 
het personeelsbeleid. 

 

7. Nevenfuncties en voorkomen van belangenverstrengeling 
 

7.1. 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, behoeven de individuele bestuurders en behoeft de directeur de 
goedkeuring van het bestuur. 

7.2. Een bestuurder meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan 
de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van het bestuur meldt elke vorm en./of 
schijn van belangenverstrengeling aan de medebestuurders. De overige bestuurders 
besluiten buiten aanwezigheid van de desbetreffende bestuurder of er sprake is van 
belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan.  

7.3. De directeur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling terstond aan 
het bestuur. Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de directeur of er sprake is 
van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. 

8. Functioneren en deskundigheid 
 

8.1. Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Het bestuur evalueert 
het functioneren van het bestuur als geheel en de bestuurders individueel ten minste 
een keer per jaar, al dan niet in aanwezigheid van een deskundige derde. 

8.2. De directeur is verantwoordelijk voor zijn eigen deskundigheden, vakbekwaamheden 
en vaardigheden. Hij draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim 
voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de 
organisatie. 

8.3. Het bestuur voert jaarlijks met de directeur een functioneringsgesprek op basis van 
vooraf daarover gemaakte procedurele afspraken over de wijze waarop dit gesprek 
verloopt en welke onderwerpen hierbij aan de orde worden gesteld. Het bestuur 
bespreekt in het genoemde gesprek met de directeur ook diens persoonlijke 
ontwikkeling. 

  



 

   
 

 

9. Beloning directeur. 
 

9.1. Bij de bepaling en de vaststelling van de beloning van de directeur volgt het bestuur 
de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de brancheorganisatie 
Goede Doelen Nederland, Het bezoldigingsbeleid voor de directeur (met bijbehorend 
beloningsformat als bedoeld in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland) 
zal op de website van de JCF worden bekend gemaakt. 

  



 

   
 

 
 
Bijlage 1: Functieprofielen 

 
Op basis van de behoefte van JCF zijn de volgende functieprofielen samengesteld waarbij 
de organisatie en de bestuurders onderling, individueel en met het bureau het best tot hun 
recht komen. De volgende functieprofielen zijn daarbij opgesteld: 

 
A. Organisatie Algemeen/ beleid / overzicht  

− Voorzittersrol 

− Eerste aanspreekpunt voor directie en medebestuurders 
 
B. Familie Cruijff (bestuurder A volgens statuten) 

− Vertegenwoordiger vanuit de Familie Cruijff 
 
C. Gehandicaptensport / zorg 

− Kennis met de gehandicaptensport/speciaal onderwijs 

− Bij voorkeur sportbestuurder 
 

D. Overheid/ vastgoed / infrastructuur, openbare ruimte  

− Politieke achtergrond/ingangen 

− (Inter)nationale kennis op gebied van inrichting openbare ruimte 
 
E. Onderwijs / opleidingen / lokale overheid  

− Kennis en netwerk binnen primair onderwijs 

− Actief op het raakvlak Sport, Gemeente, onderwijs 
 
F. Marketing / Werving / Communicatie  

− Commerciële/ marketing achtergrond 

− Groot (inter)nationaal netwerk binnen bedrijfsleven 

− Affiniteit met maatschappelijk ondernemen  
 
G. Sport  

− Internationaal ervaring en netwerk in (top)sport 

− Affiniteit met belang van bewegen 

− Publiek figuur 
 
Financieel  

− Rol penningmeester 

− Financiële achtergrond 

 

*Secretarisrol wordt verdeeld onder overige bestuurders 

 

 

 
 


