
 

 

 

Governance Fonds 1818 
 

1/1 Governance Fonds 1818 

Fonds 1818 heeft een bestuur en een directeur. Het bestuur functioneert als een toezichthoudend 

bestuur. De verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in de statuten, 

het directiereglement en aanvullende besluiten van het bestuur. Deze kunnen worden samengevat 

zoals hier onder beschreven. 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 

• Vaststellen van de begroting; 

• Vaststellen van de jaarrekening en opdrachtverlening aan de accountant; 

• Vaststellen van de statuten; 

• Vaststellen van de beleggingsbeginselen en-statuut; 

• Vaststellen van de missie en het beleid van Fonds 1818 op hoofdlijnen; 

• Eigen bestuurszaken; 

• Aanstellen van de directeur, werkgeverfunctie voor de directeur; 

• Mandateren verantwoordelijkheden aan de directeur; 

• Monitoren van de werkzaamheden van de directeur; 

• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur; 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid. Het bestuur heeft een 
Advies Commissie Beleggingen (ACB) ingesteld die het bestuur adviseert en het tactische 
beleid voert over en binnen de beleggingscategorieën. 

• Besluiten over donaties groter dan 100.000 euro; 

• Eventueel op zijn verzoek directeur ondersteunen bij vertegenwoordigen van de organisatie 
naar buiten toe. 

 

 

Verantwoordelijkheden van de directeur 

• Dagelijkse leiding van de organisatie; 

• Vertegenwoordigen van de organisatie naar buiten toe; 

• Opstellen van de begroting en monitoring van de realisatie; 

• Opstellen van de jaarrekening; 

• Werkgever voor de medewerkers; 

• Voorbereiden van eventuele wijziging van de statuten; 

• Voorbereiden van eventuele wijziging van de beleggingsbeginselen en/of het 
beleggingsstatuut; 

• Voorbereiden eventuele wijziging van de missie en het beleid van Fonds 1818 op hoofdlijnen. 
Uitwerken van het beleid en vertalen daarvan in werkprocessen; 

• Lid van de Advies Commissie Beleggingen (ACB); 

• De directeur draagt zorg voor de uitvoering van het beleggingsbeleid binnen de kaders van het 
beleggingsstatuut; 

• Personeelszaken inclusief in dienst nemen en afscheid nemen van medewerkers; 

• Mandateren van verantwoordelijkheden aan leden van het management team (MT); 

• Besluiten over donaties tot en met 100.000 euro, eventueel doormandateren aan adviseurs. 
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