
 

  

 
 

 

Profiel bestuurslid juridische zaken 
 

Algemeen 

 

De missie van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie is het genezen van ieder kind met kanker, 

met behoud van optimale kwaliteit van leven. Door concentratie van zorg en research en grote aandacht voor 

de ontwikkeling en latere gevolgen van de ziekte en de behandeling wordt tevens de kwaliteit van leven voor 

onze kinderen zo hoog mogelijk.  

 

De Foundation heeft ten doel het verwerven van middelen ten behoeve van zorg, onderwijs en research voor 

het Prinses Máxima Centrum. De Foundation heeft geen winstoogmerk en is in het bezit van de ANBI status. 

 

Het bestuur van de Foundation faciliteert de fondsenwerving voor het Prinses Máxima Centrum op de 

volgende gebieden: 

- voorzieningen in het Máxima die niet door de zorgverzekeraars vergoed worden, maar voor het welzijn 

van kind & gezin cruciaal zijn tijdens het langdurige proces van behandelingen en opnames 

- innovatieve behandelingen gerelateerd aan de meerjarenstrategie van het Máxima als een zogenoemd 

Multi Comprehensive Childhood Cancer Centre 

- voor al het overige in het centrum waarvoor donateurs hun bijdrage oormerken, passend in de visie en 

missie van het Prinses Máxima Centrum. 

 

De werving vanuit de stichting is complementair aan de positionering van Stichting KiKa voor zowel de 

doelgroep als de accenten van werving: 

- KiKa: publieksacties uitsluitend gericht op research-onderzoek 

- Prinses Máxima Centrum Foundation: fondsen en stichtingen, particulieren en bedrijven, primair gericht 

op innovatie, fellows en kind & gezin. 

 

Organisatie en toezicht 

 

De stichting kent een one tier board met twee uitvoerende en vijf niet-uitvoerende bestuurders. De voorzitter 

van het bestuur is een niet-uitvoerend bestuurder. De twee uitvoerende leden van het bestuur zijn tevens lid 

van het bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V.  

De niet-uitvoerende leden van het bestuur zijn onafhankelijk. Dit betekent dat zij: 

a. geen werknemer zijn van de stichting 

b. geen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een entiteit waarmee 

de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht 

c. geen bestuurder, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van het Prinses Máxima Centrum 

voor Kinderoncologie B.V. en dat in de afgelopen vijf jaar ook niet zijn geweest. 
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Het bestuur als geheel heeft tot taak het vaststellen van het beleid (ten aanzien van fondsenwerving, 

fondsenbeheer, toetsingskader van bijdragen aan het Prinses Máxima Centrum) en het nemen van besluiten 

over individuele bijdragen aan het Prinses Máxima Centrum. De “uitvoerende” bestuurders hebben de 

dagelijkse leiding en besluitvorming van de bedrijfsvoering gedelegeerd aan een managing director (de 

directeur van de Foundation). 

 

De “niet-uitvoerende” bestuurders houden toezicht op de “uitvoerende” bestuurders, “openen deuren” voor 

fondsenwerving en/of speuren actief naar mogelijkheden tot ondersteuning van de stichting. Elk bestuurslid 

heeft één stem. Besluiten worden in beginsel genomen bij gewone meerderheid.  

 

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede 

bestuurders en als goede toezichthouders. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken, 

en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Code goed bestuur voor goede doelen. 

Bestuursleden hebben affiniteit met de zorg. Er wordt in de samenstelling van het bestuur gestreefd naar een 

balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond. Het bestuur hecht aan een brede verantwoording 

van expertises:  

- kennis van en ervaring met de zorg 

- kennis van en ervaring in de charitatieve sector 

- kennis van en ervaring in financieel management 

- kennis van en ervaring in de juridische sector 

- netwerk in het bedrijfsleven. 

 

Daarnaast is het uiteraard van belang dat elk bestuurslid voldoende tijd ter beschikking heeft om naast de 

reguliere vergaderingen tevens in staat en bereid is het eigen netwerk in te zetten voor de stichting. 

 

Algemeen profiel niet-uitvoerende bestuursleden  

 

Een niet-uitvoerend bestuurslid van de stichting: 

- heeft affiniteit met de zorg en/of de charitatieve sector 

- is in staat de missie van het Prinses Máxima Centrum uit te dragen 

- bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten 

- is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting 

- kan toezicht houden op de beleidsuitgangspunten van de stichting 

- kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken 

- is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen 

- heeft een bestuurlijk netwerk of netwerk in het bedrijfsleven 

- kan met vertrouwelijke gegevens omgaan 

- is betrokken bij het presenteren van de jaarrekening en het jaarplan met begroting aan het 

stichtingsbestuur. 
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Profiel niet-uitvoerend bestuurder met juridische deskundigheid 

 

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de niet-uitvoerend bestuurder met 

juridische deskundigheid de volgende aanvullende functie-eisen en taken. 

 

Functie-eisen 

- ruime ervaring in de juridische advisering en praktijkvoering 

- kennis van het rechtspersonenrecht en governance  

- ervaring met de juridische aspecten en implicaties van (het besturen van) goede doelen  

- kennis van en inzicht in voor de Foundation relevante juridische onderwerpen: van governance tot 

nalatenschappen en van schenkingen tot contracten. 

 

Specifieke taken 

- betrokken bij de wettelijke eisen die aan de Foundation worden gesteld  

- betrokken bij alle juridische onderwerpen die relateren aan en voortkomen uit de werkzaamheden van de 

Foundation 

- adviseert over de mogelijkheden van nalatenschappen 

 

 


