
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur 

Profielschets lid Raad van Toezicht 

 

12-1-2016 

 
Profielschets 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen natuurlijke personen. Tenminste 

één lid is afkomstig uit een aangesloten recreatiebedrijf met Trekkershutten. Aan het bestuur 
van elk van de volgende rechtspersonen komt het recht toe tot het doen van een voordracht 
voor een lid van de Raad van Toezicht: 

 a. de statutair te Arnhem gevestigde vereniging: Vereniging Gastvrije Nederlandse 
Landgoederen en Kastelen LKC; 

 b.  de statutair te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Natuurvriendenhuizen en 
Kampeerterreinen; 

 c. de statutair te 's-Gravenhage gevestigde stichting: Stichting Goed Kamp; 
 d. Staatsbosbeheer; 
 e. de statutair te Zuidwolde gevestigde vereniging: Vereniging Natuurlijk Kamperen. 
 
 De besturen van voormelde organisaties worden door de Raad van Toezicht tijdig in de 

gelegenheid gesteld om een voordracht te doen. Een voordracht geschiedt met inachtneming 
van het door de Raad van Toezicht opgestelde profiel. Wordt van het recht van het doen van 
een voordracht niet binnen drie maanden nadat het verzoek daartoe is ontvangen gebruik 
gemaakt, dan is de Raad van Toezicht vrij in het benoemen van een lid van de Raad van Toezicht.
  

 Het profiel voor de raad van toezicht dient tot een zodanige samenstelling van de raad van toezicht 
te leiden dat: 
 - er voldoende affiniteit met de doelstelling van de stichting aanwezig is;  
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;  
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 

aanwezig is, zoals bijvoorbeeld financieel-economische, juridische, politieke en/of sociale 
achtergronden et cetera, waarbij de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar 
en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; 

 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur. 
 
 
Profiel voor een lid van de raad van toezicht: 
 - affiniteit met de doelstelling van de stichting; 
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
 - het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te 

toetsen; 
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;  
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de 

stichting stellen; 
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur  

voorgelegde aangelegenheden; 
 - voldoende beschikbaarheid. 
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Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de 
ontwikkelingen op het gebied van de activiteiten en de specifieke functies van de stichting en dat zij 
zelf maatschappelijk actief zijn. 
 
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van 
de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht als geheel in ieder geval wordt 
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de 
stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.  
 
 
Specifiek 
 
Medio 2015 ontstaat in de Raad van Toezicht op grond van het rooster van aftreden, een vacature 
voor een lid vanuit de productgroep Trekkershutten.  
 
Naast de algemene profieleisen zijn volgende specifieke zaken van belang: 

Kennis van de Belgische recreatiesector; 
Het bezitten van een brede scope; 
Middenin de dagelijks praktijk van een bedrijf staan; 
Kennis te hebben van de wet- en regelgeving qua verblijfsrecreatie in België en dan met 

name in Vlaanderen; 
Het kunnen vervullen van een intermediaire rol tussen de stichting en exploitanten en  
 toekomstige exploitanten van Trekkershutten in Vlaanderen. 
Een brugfunctie hebben voor uitbreiding van Natuurkampeerterreinen naar Vlaanderen. 
 

 
Tijdsinvestering 
 
Toezichthouders vergadering vier maal per jaar, 1 dagdeel per vergadering. 
Bijeenkomst voor beheerders, 1 dag per jaar. 
Lees-, advieswerk en overige, maximaal 2 dagen per jaar. 
  


