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Informatiememorandum en profielschets 

Penningmeester en Algemeen lid Bestuur 

Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) 
 

 

1. Inleiding 
Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) is het centrum van en voor interne toezichthouders 

in de goededoelensector. ITGD zet zich in voor de permanente professionalisering van het 

toezicht bij goede doelen door te voorzien in kennisuitwisseling en ITGD biedt een relevant 

netwerk voor toezichthouders van goede doelen. 

 

ITGD is ontstaan uit de behoefte aan permanente professionalisering en het delen van kennis en 

ervaring van interne toezichthouders in de goededoelensector. Dit heeft geresulteerd in de 

oprichting van de Stichting Intern Toezicht Goede Doelen per 28 oktober 2019. Inmiddels zijn 69 

goede doelen en hun circa 300 toezichthouders aangesloten bij ITGD. Er zijn 649 door het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkende goede doelen. 

 

In twee jaar heeft ITGD zich ontwikkeld tot een serieuze speler in de goededoelensector. ITGD 

groeit gestaag en wil in 2022 haar bestuur uitbreiden.  

 

Voor meer informatie zie ook het meerjarenplan ITGD en de website www.itgd.nl. 

 

 

2. De propositie 
ITGD geeft de professionalisering van interne toezichthouders van goede doelen concreet 

handen en voeten door het voorzien in kennis- en ervaringsuitwisseling en netwerkfunctie. 

Daarbij gaat het zowel om leden van raden van toezicht in de sector, als om leden van het 

bestuur bij kleinere instellingen.  

 

Zo draagt ITGD bij aan naleving en de verdere ontwikkeling van normen voor goed toezicht met 

als vertrekpunt de SBF-code voor Goed Bestuur en de Erkenningsregeling Goede Doelen. Ook wil 

ITGD de kwaliteit van het toezicht bevorderen door het delen van richtlijnen, aanbevelingen en 

best practices door de discussie hierover tussen toezichthouders in de sector te faciliteren.  

 

Sinds de oprichting in 2019 organiseert ITGD o.a. masterclasses, expert meetings en symposia 

introductie in de goede doelen sector, cultuur en gedrag in de boardroom, 

zicht op stakeholders, nieuwe wet- en regelgeving, etc. ITGD biedt aangesloten toezichthouders 

ook een online tool ter ondersteuning van zelfevaluaties. 

 

Het bestuur wordt bij voorkeur gevormd uit de aangeslotenen. De stichting werkt nauw samen 

met de initiatiefnemers Goede Doelen Nederland (GDN) en NR governance (NR). De 

brancheorganisatie brengt de specifieke sectorkennis in, NR expertise op het gebied van 

governance en toezicht. De bestuurders brengen hun expertise actief in voor de ontwikkeling en 

realisatie van het aanbod van de stichting.  

https://files.elfsightcdn.com/ffec03d6-d044-4b1a-9715-a6367f6b0562/071f07cf-585e-4702-8ae9-dc384041f0c6.pdf
http://www.itgd.nl/
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3. Besturing ITGD 
ITGD heeft een compacte organisatie. Het bestaat uit een Bestuur en een Raad van Advies. Het 

Bestuur wordt sinds de start ondersteunt door een backoffice medewerker van NR. Het Bestuur 

bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor 

de dagelijkse leiding. De ITGD administratie is uitbesteed aan een extern boekhoudkantoor. NR 

verzorgt de ledenadministratie. GDN verstuurt de jaarlijkse contributienota namens ITGD. 

nnen ITGD. 

 

Samenstelling Bestuur 

− Marlies de Ruyter de Wildt (Oogfonds), voorzitter; 

− Arthur Bouvy (Trombosestichting); 

− Inge Drontmann (EpilepsieNL); 

− Franck Erkens (Stichting Nationaal Ouderenfonds). 

 

Samenstelling Raad van Advies 

− Winnie Sorgdrager; 

− Alexander Rinnooy Kan; 

− Saskia Laseur. 

 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor vier jaar 

herbenoembaar.  

 

De tijdsbesteding bedraagt ca. 6-8 uur per maand. Het bestuur vergadert (minimaal) eens per 

twee maanden. Daarnaast zijn ITGD bestuurders actief op de eigen events en waar nuttig en 

nodig representeren zij ITGD bij de partners in het veld.  

 

Een bestuursfunctie bij ITGD is onbezoldigd. 

 

Bestuursleden hebben geen financiële relatie met activiteiten of producten van ITGD. 

 

 

4. Profiel vacatures penningmeester en algemeen bestuurslid  
Algemene profieleisen ITGD-bestuursleden 

− academisch werk- en denkniveau; 

− actief als toezichthouder bij een CBF Erkend Goed Doel; 

− bestuurlijke ervaring en sensitiviteit; 

− aantoonbaar maatschappelijk geëngageerd; 

− vermogen tot luisteren; 

− materie-overstijgend in staat te beschouwen; 

− creatief visievormend; 

− onafhankelijke denker; 

− ervaring good governance; 

− bereid de handen uit de mouwen te steken.  
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De gezochte penningmeester is bekend met het goede doelen netwerk en kan goed uit de voeten 

in een kleinschalige dienstverlenende organisatie. Een financieel expert met bekendheid in de 

goededoelensector zou ideaal zijn. 

 

Het gezochte algemeen bestuurslid is bekend met de achterban en representeert de 

internationale goededoelensector. Het focal point van deze bestuurder is de verbinding naar de 

leden en verantwoordelijkheid voor het professionaliseringsaanbod van ITGD. Ervaring met 

communicatie, professionalisering en governance is wezenlijk. Contactueel en conceptueel sterk. 

 

Het bestuur streeft naar diversiteit in leeftijd, gender, achtergrond en werkgebied. 

 

 

5. De procedure 
NR is door ITGD gevraagd om de wervingsprocedure van de nieuwe penningmeester en 

algemeen bestuurslid te begeleiden. De heer mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur, zal deze 

opdracht namens NR uitvoeren. 

 

 

6. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor één van deze twee functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, 

dan nodigen wij u uit vóór maandag 13 december 2021 te reageren via onze website. 

 

Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 

sollicitatie. 

 

 

Meer informatie 

NR 

Adviseur: De heer Olaf Smits van Waesberghe 

Telefoon:  070  324 30 91  

E-mail:  directie@nrgovernance.nl 

Website:  www.nrgovernance.nl 

 

 

 

 

 

 

https://www.nrgovernance.nl/vacatures
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