
Rooster van aftreden bestuur ACN (vastgesteld op 30.06.2016, bij te werken januari 2018)

Naam Data

(her)benoemingen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Martin-Paul
Voorzitter

Benoemd: 
01.06.2015 (algemeen interim-bestuurslid)
Herbenoemd 1: 
15.01.2016 (voorzitter)

B

O-H1

O-H2 X

Vincent
Secretaris

Benoemd: 
15.01.2016

B B

vacature O-H1
O-H2

Coralie
Penningmeester

Benoemd: 
15.01.2016

B
O-H1 (X)

O-H2

Martine Benoemd: 
15.01.2016

B
O-H1

O-H2 X

Henriette Benoemd: 
05.04.2016

B
O-H1

O-H2 X

Naam 6

Naam 7

O = herbenoembaar
H1= herbenoeming 1e termijn 
H2= herbenoeming 2e termijn
X = niet herbenoembaar en aftredend, nieuwe bestuurder treedt aan



Fragment Statuten Architectuurcentrum Nijmegen d.d. 11.04.2016

BESTUUR
Artikel 4.
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier leden.
Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de eerste zin bepaalde – door het
bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met
algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door
de benoeming van een opvolger.

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur.

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

6. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot
herbenoeming voor een aansluitende termijn van drie jaar.

7. Een bestuurslid kan ten hoogste voor drie achtereenvolgende termijnen benoemd worden,
waarvan ten hoogste twee termijnen in dezelfde functie.

8. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur stelt
op basis van de benoemingstermijn het rooster van aftreden zodanig vast dat elk jaar zoveel
mogelijk eenzelfde aantal leden aftredend is. Een persoon die is benoemd ter vervanging van een
lid dat zijn functie voortijdig heeft beëindigd, neemt op het rooster de plaats in van zijn
voorganger.

Toelichting: 
In het rooster zijn we uitgegaan van de benoeming (eerste periode) en vervolgens twee mogelijke herbenoemingen. 
Indien een bestuurslid een derde periode “doet” moet één van zijn/haar bestuursperioden in een andere functie zijn (geweest). 
Idealiter is het zo dat bestuursleden twee volle periodes “doen” (dus zes jaar). De derde periode is vooral in de statuten opgenomen
om continuïteit te kunnen waarborgen in noodgevallen (als er moeilijk een opvolger gevonden kan worden, of om zoals in 2016 
bij het in werking stellen van het rooster van aftreden een werkbare situatie te creëren. 
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