Reglement Governance Stichting Grip
Vastgesteld door de raad van toezicht op 19 februari 2018

1. De Stichting Grip is gevestigd in Rotterdam en heeft statutair ten doel
“de productie, de uitgave, de spreiding, de stimulatie en de promotie,
de organisatie en de realisatie van producties, evenementen en
activiteiten van artistieke, culturele en kunsteducatieve aard, met
name deze van Jan Martens en verwante kunstenaars”.
2. De stichting heeft twee organen, een bestuur en een raad van toezicht.
De stichting heeft derhalve gekozen voor een ‘raad-van-toezichtmodel’ zoals genoemd in de Governance Code Cultuur, de 9 principes.
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3. Het stichtingsbestuur bestaat statutair uit een door de raad van
toezicht vast te stellen aantal van ten minste twee bestuurders die
worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. De
voorzitter, secretaris en penningmeester van dit bestuur worden in
functie benoemd en de functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon worden vervuld. Door de raad van toezicht
is op dit moment het aantal bestuurders vastgesteld op twee, te weten
de heer Jan Martens, voorzitter en mevrouw Klaartje Oerlemans,
secretaris-penningmeester. Zij zijn gezamenlijk bevoegd.
4. De taken en bevoegdheden van het bestuur en de raad van toezicht
zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en worden in dit
reglement niet verder aangevuld of uitgewerkt.
5. Stichting Grip volgt de negen principes van de Governance Code
Cultuur Goed bestuur en toezicht in de cultuursector.
6. De raad van toezicht van de stichting bestaat volgens de statuten uit
“een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste
drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen”. De raad van toezicht
heeft het aantal leden van dit stichtingsorgaan op dit moment bepaald
op zes. Hij heeft voor deze zes zetels in de raad profielen opgesteld,
welke profielen leidend zijn bij het invullen van vacatures in de raad.
De profielen zijn als bijlage aan dit reglement toegevoegd.
7. De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd. Over de
benoemingstermijn van leden van de raad van toezicht doen de

statuten geen uitspraak. Bij dit Reglement Governance Stichting Grip
wordt bepaald, dat de reguliere zittingstermijn van leden van de raad
van toezicht vier jaar bedraagt. Deze zittingstermijn is éénmaal te
verlengen met een tweede periode van vier jaar. Daarna treedt het lid
van de raad van toezicht definitief af. Als bijlage bij dit reglement
wordt een rooster van aftreden vastgesteld, bevattende een overzicht
van de zittende leden van de raad van toezicht, de data van hun
benoeming en eventuele herbenoeming en van het moment van
aftreden volgens dit rooster.
8. Volgens de statuten komen het bestuur en de raad van toezicht “ten
minste eenmaal per jaar in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter
bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de
toekomst te voeren beleid”. In dit reglement wordt aanvullend
bepaald dat bestuur en raad van toezicht streven naar ten minste twee
gezamenlijke vergaderingen per jaar, eenmaal in het voorjaar en
eenmaal in het najaar. Indien de raad van toezicht in een uitzonderlijk
geval wil vergaderen buiten aanwezigheid van de bestuursleden, dan
dient dit voornemen tevoren aan de bestuursleden bekend te worden
gemaakt onder vermelding van de motieven.
9. De leden van het bestuur van de Stichting Grip worden bezoldigd
overeenkomstig de in Nederland geldende cao voor
dansgezelschappen. De leden van de raad van toezicht ontvangen
geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij hun reisen verblijfskosten declareren bij de stichting. Daarnaast ontvangen zij
desgewenst vrijkaarten voor alle voorstellingen en uitvoeringen die
door de stichting worden geproduceerd en georganiseerd in
Nederland.

Profiel leden Raad van Toezicht Stichting Grip
1 lid is actief (geweest) als professioneel danser in de sfeer van de
hedendaagse dans
1 lid is directeur en/of programmeur van een theater dat (mede) dans
programmeert
1 lid is directeur en/of programmeur van een festival dat (mede) dans
programmeert
1 lid is afkomstig uit de wereld van de theaterwetenschappen, de dramaturgie
en/of de kunstkritiek

1 lid is afkomstig uit de culturele communicatie en marketing
1 lid is afkomstig uit de wereld van de overheid, het subsidieveld en de
cultuurplanning

Rooster van aftreden leden raad van toezicht Stichting Grip

mevrouw Nicole Suzette van Vessum

13 mei 2015 13 mei 2019 13 mei 2023

mevrouw Renée Copraij

13 mei 2015 13 mei 2019 13 mei 2023

de heer Kristof Roger Blom

13 mei 2015 13 mei 2019 13 mei 2023

mevrouw Kristel Maria Vervloessem

13 mei 2015 13 mei 2019 13 mei 2023

de heer Rudi Meulemans

13 mei 2015 13 mei 2019 13 mei 2023

de heer Hugo Cornelis Bongers

06 sept 2017 06 sept 2021 06 sept 2027

