
 

 

GEDRAGSCODE BESTUURLIJKE INTEGRITEIT 
 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Slow Food 
Nederland gehouden te Haarzuilens op 6 juni 2010. 
 

1  Algemene bepalingen 
 
1.1 Onder het bestuur wordt verstaan: het bestuur van de Vereniging Slow Food 

Nederland . 
1.2 Deze gedragscode geldt voor de voorzitter en alle leden van het bestuur. De 

code kan naar analogie worden toegepast op leden van bestuurscommissies, 
indien noodzakelijk in aangepaste vorm. 

1.3 In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet 
eenduidig is, vindt bespreking plaats in het bestuur. 

1.4 De code is openbaar en door derden te raadplegen. 
1.5 De leden van het bestuur en de leden van bestuurscommissies ontvangen bij 

hun aantreden een exemplaar van de code. 
 

2  Belangenverstrengeling en aanbesteding 
 
2.1 Een bestuurder doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen 

en organisaties waarmee de vereniging zakelijke betrekkingen onderhoudt. 
De opgave is openbaar voor leden en door leden te raadplegen. 

2.2 Bij samenwerkingsrelaties voorkomt de bestuurder (de schijn van) 
bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 

2.3 Een bestuurder die familiebetrekkingen heeft met een aanbieder van 
producten of diensten aan de vereniging, onthoudt zich van deelname aan de 
besluitvorming over de betreffende opdracht. 

2.4 Een bestuurder neemt van een aanbieder van producten of diensten aan de 
vereniging geen producten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten 
opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden. 

3 Nevenfuncties 
3.1 Een bestuurder vervult geen (neven)functies waarbij strijdigheid is of kan zijn 

met het belang van de vereniging. 
3.2 Een bestuurder maakt binnen het bestuur melding van al zijn (neven)functies 

waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. 
 

4.  Informatie 
 
4.1 Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit 

hoofde van zijn bestuurslidmaatschap beschikt. Hij verstrekt geen geheime 
informatie aan derden. 

4.2 Een bestuurder houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of 
vertrouwelijk is. 



 

 

4.3 Een bestuurder maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke 
betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het bestuurslidmaatschap 
verkregen informatie. 

 

5  Aannemen van geschenken 
 
5.1 Geschenken en giften die een bestuurder uit hoofde van zijn functie ontvangt, 

worden op de eerstvolgende bestuursvergadering gemeld en geregistreerd 
en zijn eigendom van de vereniging. 

5.2 Indien een bestuurder geschenken of giften ontvangt die een waarde van 
minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het 
bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en 
geregistreerd. 

5.3 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit 
toch is gebeurd, wordt dit gemeld in het bestuur, waar een besluit over de 
bestemming van het geschenk wordt genomen. 

 
 


