Gedragscode TVVL

Vastgesteld door bestuur TVVL

Inleiding
TVVL voert haar activiteiten uit op basis van integriteit, eerlijkheid en transparantie. Zij respecteert
de rechtmatige belangen van diegenen waarmee ze betrekkingen onderhoudt en zal zich houden aan
algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en waarden.
Met dit uitgangspunt als basis is een ‘Gedragscode TVVL’ opgesteld die bestuurders en
commissieleden houvast biedt bij het uitvoeren van hun taken. Onderstaande artikelen gelden
primair voor individuele bestuurders, maar tevens voor alle (actieve) leden van de vereniging.
Algemeen
Artikel 1
De ‘Gedragscode TVVL’ geldt voor leden van het Bestuur, de Regiogroepen, het Curatorium
Cursussen, de examencommissies, de stuurgroepen, de Redactie/Redactieraad, de Expertgroepen,
de Impulsgroep, Young TVVL, de financiële commissie en de docenten.
Artikel 2
Een bestuurder handelt in het belang van de vereniging, of delen daarvan. De belangen van de leden
als collectief, staan hierbij voorop.
Artikel 3
Een bestuurder handelt integer, zorgvuldig en transparant; de belangen van alle betrokken partijen
worden op een correcte wijze afgewogen.
Artikel 4
Een bestuurder houdt zich aan ongeschreven regels ten aanzien van respect en fatsoen en uiteraard
aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.
Informatie
Artikel 5
Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met alle informatie waarover hij uit hoofde van zijn
bestuursfunctie beschikt. Deze informatie mag alleen worden gebruikt ter verwezenlijking van de
doelstellingen van de vereniging.
Artikel 6
Een bestuurder verstrekt aan derden geen informatie die het belang van de vereniging kan schaden.
Artikel 7
Bij contacten namens TVVL handelt de bestuurder conform de daarvoor gemaakte afspraken.

18-03-2015

1.

Belangenverstrengeling
Artikel 8
Het handelen van een bestuurder is onpartijdig. Dit wil zeggen dat geen persoonlijk en/of voor de
bestuurder persoonlijk zakelijk voordeel wordt behaald uit zijn handelen.
Artikel 9
Een bestuurder, die persoonlijke - en of zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten
aan TVVL, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming die deze aanbieder betreft.
Artikel 10
Een bestuurder neemt van een aanbieder van producten en diensten aan TVVL geen giften aan
waarvan vermoed kan worden dat deze zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder
beïnvloeden.
Relatiegeschenken die een waarde van €100,- niet overtreffen mogen worden behouden en hoeven
niet te worden gemeld.
Relatiegeschenken die dit bedrag in waarde overtreffen dienen te worden gemeld aan de directeur
van de vereniging.
Declaraties
Artikel 11
Bestuurders declareren conform de vigerende declaratieregels.
Enkel kosten waaraan een bestuursbesluit ten grondslag ligt, komen voor declaratie in aanmerking.
Artikel 12
De bestuurder declareert geen kosten, die reeds op andere wijze worden vergoed.
Gebruik van voorzieningen van TVVL
Artikel 13
Gebruik van TVVL eigendommen of voorzieningen voor privé doeleinden is niet toegestaan.
Sancties
Artikel 14
Indien een bestuurder in strijd handelt met de ‘Gedragscode TVVL’ kan, naast de
sanctiemogelijkheden zoals opgenomen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging, het Bestuur besluiten tot schorsing of beëindiging van het bestuurs- c.q.
commissielidmaatschap.
Artikel 15
Tegen een besluit zoals verwoord in artikel 14 is beroep mogelijk bij een op dat moment en voor dat
doel in te stellen commissie van de vereniging.
Slotbepalingen
Artikel 16
De ‘Gedragscode TVVL’ wordt vastgesteld, aangevuld of gewijzigd door het Bestuur.
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