
 

 

Procuratiereglement ten behoeve van  

raad van bestuur ASVZ  

 

Artikel 1.Inleidende bepalingen 

1. In artikel 7.5 van de statuten van ASVZ staat: De raad van bestuur is na verkregen goedkeuring 

van de raad van toezicht bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. De raad van 

toezicht kan voor de hier genoemde beslissingen een procuratiereglement vaststellen waarin 

opgenomen wordt waartoe de raad van bestuur zonder goedkeuring vooraf ter zake bevoegd is 

dat gedeponeerd wordt bij de Kamer van Koophandel.  

2. In dit reglement is bepaald tot welk bedrag de raad van bestuur zonder voorafgaande 

goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd is tot het aangaan van overeenkomsten:  

• tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en/of  

• waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.   

Artikel 2. Bevoegdheid   

1. De raad van bestuur is bevoegd, zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, 

overeenkomsten tot een bedrag van € 1.000.000 zegge: één miljoen EURO, aan te gaan zoals 

genoemd in artikel 1.2 van dit reglement. 

2. Indien van hier genoemde bevoegdheid gebruik gemaakt wordt, wordt hiervan aantekening 

gemaakt in het verslag van de vergadering van de raad van bestuur. 

Artikel 3. Voorbehoud  

1. Aan het uitoefenen van deze bevoegdheid wordt boven een bedrag van € 250.000,-- zegge: EURO 

tweehonderdenvijftigduizend, de voorwaarde verbonden dat deze bevoegdheid alleen kan 

worden uitgeoefend door de bestuurders gezamenlijk. 

2. Indien één van de leden – wegens ontstentenis, belet of welke reden dan ook – verhinderd is de 

hier genoemde bevoegdheid uit te oefenen behoeft het besluit wel voorafgaande goedkeuring 

van de raad van toezicht. 

Artikel 4. Verantwoording  

1. Jaarlijks legt de raad van bestuur verantwoording af over de mate waarin en wijze waarop zij van 

de in dit reglement aan haar toegekende bevoegdheid gebruik gemaakt heeft. 

2. Indien de raad van toezicht hier redenen voor heeft kan zij de raad van bestuur in het overleg dat 

tussen beiden plaatsvindt hier ook incidenteel naar vragen in welk geval de raad van bestuur 

verantwoording zal afleggen. 

Artikel 5. Bekendmaking en publicatie 

Dit procuratiereglement van de stichting ASVZ is, overeenkomstig artikel 14 van het 

Handelsregisterbesluit, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.    



 

 

Artikel 6. Vaststelling, evaluatie en wijziging procuratiereglement   

1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht in haar vergadering van 19 december 

2022. 

2. De wijze waarop de raad van bestuur van de aan haar in dit reglement toegekende 

bevoegdheid gebruik maakt, alsmede de inhoud van dit reglement wordt jaarlijks 

geëvalueerd.  

3. De raad van toezicht is bevoegd dit reglement, al dan op voorstel van de raad van bestuur, 

aan te passen. Voordat de raad van toezicht dit reglement aanpast zal zij de raad van bestuur 

horen en om advies vragen.  

Sliedrecht, 19 december 2022 

 

 


