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GEDRAGSCODE BESTUUR 

 

Het bestuur van de stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) vindt het belangrijk dat alle 
vrijwilligers en andere betrokkenen op een plezierige wijze met het bestuur en met elkaar omgaan. 
Een prettig werkklimaat en goede onderlinge omgangsvormen zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. 
Deze werkwijze is uitgewerkt in onze gedragscode. Het doel van deze gedragscode is het vastleggen 
en uitdragen van de basiswaarden die wij hanteren bij het beoordelen van ons eigen gedrag en het 
gedrag van anderen. Het document beschrijft deze waarden en de manier waarop we deze willen 
uitdragen. 

 

Status en reikwijdte: 

Deze gedragscode geldt enkel voor de bestuursleden van WWvK. De stichting draagt zorg voor de 
bekendmaking van de gedragscode. De gedragscode wordt bij het jaarplan gevoegd. Tevens is de 
gedragscode in te zien op wwvk.nl. 

 

Belanghebbenden: 

Het bestuur van de stichting WWvK heeft bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te maken met 
personen, groepen en andere instanties. Als charitatieve instelling erkent zij haar 
verantwoordelijkheden jegens: 

§ de donateurs, waaronder alle personen en groepen worden verstaan die de stichting 
ondersteunen door het geven van geld en andere materiële en immateriële waarden; 

§ de projectaanvragers en -eigenaren, waaronder de personen en groepen worden verstaan die 
in hun werkzaamheden financieel (wensen te) worden ondersteund door de stichting; 

§ de ambassadeurs en vrijwilligers, waaronder de personen worden verstaan die zich op een 
vrijwillige basis ter beschikking stellen voor het verrichten van werkzaamheden voor de 
stichting; 

§ de Raad van Advies, waaronder de personen worden verstaan die het bestuur van raad 
voorzien; 

§ de Raad van Toezicht, waaronder de personen worden verstaan die toezicht houden op het 
beleid en de uitvoering daarvan door het bestuur; 

§ de Kascommissie, waaronder de commissie wordt verstaan die tot taak heeft verslaglegging 
te geven over de controle van de administratie; 

§ de collega-instellingen, waaronder de instellingen worden verstaan die een vergelijkbaar doel 
nastreven; 

§ de samenleving, waaronder de maatschappelijke omgeving wordt verstaan waarbinnen de 
stichting functioneert. 
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Basiswaarden: 

De stichting Wereldwijd voor Kinderen stelt dat haar handelen bepaald dient te worden door een 
aantal leidende beginselen, zogenaamde basiswaarden. Deze basiswaarden zijn respect, openheid, 
betrouwbaarheid, kwaliteit en privacy: 

Voor de stichting betekent: 

§ Respect; het eerbiedigen van menselijke waardigheid en de onderschrijving van het begrip 
keuzevrijheid, dat de principes van de democratische rechtsstaat worden gerespecteerd, de 
bereidheid tot overleg en dialoog met derden over het eigen  functioneren. 

§ Openheid; dat alle belanghebbenden op hun verzoek binnen de redelijke grenzen van het 
mogelijke geïnformeerd worden over alle voor hen relevante gegevens van welke aard dan 
ook. 

§ Betrouwbaarheid; dat de belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de door de stichting 
verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat de stichting professioneel en efficiënt werkt 
aan het bereiken van het gestelde doel en zich juist en volledig verantwoordt. 

§ Kwaliteit; het voortdurend nastreven van deskundig, slagvaardig en bewust handelen. 
§ Privacy; dat de gegevens van donateurs, projectaanvragers en -leiders en alle andere 

betrokkenen slechts worden gebruikt binnen de kaders van het afgesproken werk en voor dat 
doel waarvoor de gegevens zijn opgesteld of zijn verstrekt. WWvK heeft het recht gegevens 
van projecten en andere activiteiten te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden tenzij het 
gebruik daarvan door de eigenaar van de gegevens nadrukkelijk is verboden. Gegevens over 
donaties worden uitsluitend geanonimiseerd verstrekt. 

 

Uitwerking van de basiswaarden: 

De stichting WWvK erkent dat bovenstaande basiswaarden het handelen van de stichting ten opzichte 
van de belanghebbenden bepaalt. Naleving van de gedragscode betekent: 

§ dat de donateur erop kan vertrouwen dat door de stichting: 
o desgewenst volledige, juiste en toegankelijke informatie over het doel van werving 

wordt verstrekt, 
o bij werving respect voor de donateur wordt getoond, 
o gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij alle uitvoerende werkzaamheden, 
o zoveel mogelijk van de ontvangen middelen aan het ondersteunen van projecten 

wordt besteed, 
o een volledige, eerlijke en begrijpelijke verantwoording wordt afgelegd over de 

besteding van de middelen en de activiteiten om de doelstelling te realiseren, 
§ dat de projectaanvrager/-eigenaar erop kan vertrouwen dat door de stichting: 

o met respect zal worden gehandeld, 
o gestreefd wordt naar maximale kwaliteit bij de activiteiten om de doelstelling te 

realiseren, 
§ Dat de ambassadeur/-vrijwilliger erop kan vertrouwen dat door de stichting: 
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o algemeen aanvaarde regels en normen van goed opdrachtgeverschap worden 
nageleefd, 

o op passende wijze waardering voor zijn of haar inzet wordt getoond, 
§ dat de Raad van Advies erop kan vertrouwen dat door de stichting: 

o het advies waarmee de raad het bestuur voorziet altijd zal worden meegenomen in 
de besluitvorming, 

§ dat de Raad van Toezicht erop kan vertrouwen dat door de stichting: 
o respect wordt betoond voor de door de RvT ingenomen standpunten, 

§ dat de Kascommissie erop kan vertrouwen dat door de stichting: 
o respect wordt betoond voor de door de commissie verrichte werkzaamheden en de 

daaruit voortkomende verslaglegging, 
§ Dat de collega-instellingen erop kunnen vertrouwen dat door de stichting: 

o respect wordt betoond, 
o bereidheid bestaat tot overleg over gemeenschappelijke belangen, 
o indien van toepassing gestreefd wordt naar afstemming en samenwerking, 

§ Dat de samenleving erop kan vertrouwen dat de stichting: 
o zich houdt aan de wet en algemeen aanvaarde waarden en normen. 

 

Hierbij verklaart het bestuurslid van de stichting WWvK dat deze gedragscode met hem/haar 
besproken is, dat hij/zij de inhoud begrepen heeft en dat hij/zij zich zal houden aan de in de 
gedragscode opgestelde basiswaarden. 

 

(Alle bestuursleden hebben deze gedragscode ondertekend bij hun aantreden. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen via de secretaris van het bestuur, info@wwvk.nl) 

 


