Jaarverslag

2020
Raad van Toezicht
Bibliotheek De Groene Venen

Maak kennis met de leden van de
Raad van Toezicht van de BDGV en
bekijk het jaarverslag van 2020.
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Inleiding
De Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek De Groene Venen (BDGV)
publiceert over 2020 voor het eerst een separaat jaarverslag, zodat voor alle
stakeholders duidelijk is op welke wijze en door wie het toezicht conform de
Governance Code cultuur is uitgeoefend.

Taken
De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het
beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de BDGV in het
kader van de uitvoering van de wettelijke taken van de bibliotheek.
Bovendien voorziet de Raad de directie van advies ten aanzien van toekomstige
ontwikkelingen en incidentele beslissingen. In de stichtingsstatuten en
reglementen is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad
van Toezicht moeten worden goedgekeurd. Hierin zijn tevens de taken en
verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en de directie vastgelegd.
Deze documenten zijn op aanvraag beschikbaar via het secretariaat van de
Bibliotheek: info@bibliotheekdegroenevenen.nl.
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Samenstelling
De Raad van Toezicht van de Stichting Bibliotheek De Groene Venen (BDGV)
bestaat uit vijf leden. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling
van de Raad van Toezicht is een brede maatschappelijke afspiegeling
nagestreefd, en de leden zijn woonachtig binnen één van de drie gemeenten.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier
jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het
rooster van aftreden is vastgesteld en wordt gevolgd.
Naam
Bauke Zoodsma

Functie Raad van Toezicht
Voorzitter (tot 31/12/2020)

Kees de Jong

Voorzitter (vanaf 31/12/2020)

Lia Bruins-van Wijngaarden

Lid

Helma van de Wetering
Wim Komrij

Secretaris
Lid

Katja Wetsteijn

Lid

Directie
Stichting Bibliotheek De Groene Venen wordt geleid door directeur-bestuurder
Gillian de Koning-Keg.
Raad van Toezicht
De governance van de stichting is in handen van de Raad van Toezicht,
bestaande uit:

(Neven)functies 2020
• Controller Gemeente Den Haag
• Lid Raad van Toezicht, Stichting Klasse
• Lid Raad van de Tucht, EICPC (Certified Public Controllers opleiding)
• Agrarisch ondernemer
• Voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP
• Bestuurder bij diverse organisaties en stichtingen
• Zelfstandig adviseur
• Fonds van Stein, voorzitter
• Werkgroep wonen en zorg, lid
• Rode Kruis/GGD, bron- en contactonderzoek
• Zelfstandig historicus / Gepensioneerd
• Manager College Sanering Zorginstellingen
• Programmanager Goed Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit
• Ondernemer/adviseur marketingcommunicatie
• Communicatie Open Water Bodegraven (t.b.v. Bodegraafse Zwem- en Poloclub)
• Communicatie VVD Bodegraven-Reeuwijk

Bauke Zoodsma is eind 2020 vertrokken als voorzitter, na een periode van ruim 11 jaar waarin hij succesvol de overgang van het bestuursmodel naar het model van
de Raad van Toezicht heeft vormgegeven. De Raad heeft grote zorg besteed aan de werving van een nieuwe voorzitter en daarbij gelet op relevante bestuurservaring
en deskundigheid. Als nieuw lid is Kees de Jong uit Waddinxveen per 31 december 2020 toegetreden in de functie van voorzitter.
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Werkwijze en aandachtsgebieden
De Raad vergaderde in 2020 vijf keer en dat was dat zowel fysiek als online.
Aan deze vergaderingen nam de bestuurder deel en aan de vergadering in
maart ook de leden van het Management Team.
De Raad van Toezicht heeft twee commissies:
1. De Remuneratiecommissie, waar de werkgeversfunctie is ondergebracht,
heeft o.a. in november 2020 het functioneringsgesprek met de
bestuurder gevoerd.
2. 	De Auditcommissie, die zich voornamelijk heeft beziggehouden met de
begroting, de jaarrekeningcyclus en het risicomanagement.
De auditcommissie kwam drie keer bij elkaar.
Belangrijke onderwerpen waar de Raad van Toezicht in 2020 over heeft
vergaderd zijn:
• Het nieuwe beleidsplan van BDGV;
• Het personeel en de vrijwilligers;
• BDGV in relatie tot de COVID-19 situatie;
• Het stakeholdermanagement en de relatie met de gemeenten;
• De begroting 2020 en 2021, en jaarrekening 2019;
• Het risicomanagement.

Evaluatie en
deskundigheidsbevordering
De Raad heeft samen met de directeur-bestuurder een driedaagse training
van De Erkende Toezichthouder gevolgd waarbij nadere invulling werd
gegeven aan de rol van de toezichthouder in het algemeen en de aanpak voor
de BDGV in het bijzonder.
In december heeft een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden
die geleid heeft tot het opstellen van een eerste versie van het RvT-toezichtplan
voor de periode 2021-2022. Hierin heeft de Raad van Toezicht aangegeven
op welke wijze zij invulling geeft aan haar toezichthoudende taak en welke
inhoudelijke accenten zij daarbij legt.

