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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

St icht ing  Pax K inderhu lp  

 

 

 

a r t i k e l  1  

Doels te l l ing  

 
De Stichting heeft ten doel het welzijn van kinderen, ongeacht nationaliteit, levensbeschouwing of ras, 

die door omgevingsfactoren in hun ontwikkeling worden bedreigd, te bevorderen en voorts al hetgeen in 

de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

- Het inzetten van vrijwilligers in projecten ter ondersteuning van primair het kind en secundair 

het gezin van het kind en de gemeenschap waarvan het kind deel uitmaakt; 

- Het voeren van overleg met betrokken instanties/organisaties in het buitenland; 

- Het samenwerken met Nederlandse organisaties die een soortgelijk doel nastreven. 

 

De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst. 

 
 
a r t i k e l  2  

Beleid  

 

2.1 Het beleid van de Stichting wordt vastgesteld door het Bestuur en ter verificatie voorgelegd 

aan werkgroepen en commissies binnen Pax Kinderhulp. Dit beleid wordt vastgelegd in het 

meerjarenbeleidsplan, telkens voor een periode van drie jaar. Dit meerjarenplan wordt 

vastgesteld door het Bestuur, in het tekstuele jaarverslag van Pax Kinderhulp wordt 

stilgestaan bij de uitvoering van het beleid; 

2.2 In het beleidsplan worden de volgende onderwerpen behandeld (niet limitatief): 

- Organisatie en doelstellingen 

- Het concept ‘vakantiegezin’ 

- Betrokkenheid/draagvlak vrijwilligers 

- De kinderen 

- Communicatie en het gebruik van sociale media 

- Samenwerking met andere organisaties 

- Acties ten behoeve van het realiseren van de strategie en de doelen 

- Inkomsten van de Stichting 
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a r t i k e l  3  

Bestuur  

 

3.1  Samenstelling 

3.1.1 Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, 

vertegenwoordiger Commissie Communicatie, vertegenwoordiger Commissie Sociale Zorg, 

vertegenwoordiger Commissie Berlijn en eventueel vertegenwoordiger(s) van andere 

werkgroepen/commissies. 

3.1.2 Het Bestuur kan uit haar midden plaatsvervangers benoemen voor de functie van voorzitter, 

vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.  

3.1.3 De vertegenwoordiger van een commissie kan zich door één van de andere leden van de 

commissie laten vervangen. Voor het uitoefenen van het stemrecht is een schriftelijke 

machtiging vereist. 

3.1.4 Indien in de statuten van de stichting geen belet- en ontstentenisregeling is opgenomen, geldt 

het volgende hieromtrent: wanneer sprake is van belet of ontstentenis, wordt een externe 

partij ingeschakeld die iemand aanwijst die tijdelijk met de taken van het bestuur is belast; 

3.1.5 De leden van het Bestuur treden elke 3 jaar af volgens een door de secretaris op te stellen 

rooster (zie bijlage A). Zij kunnen daarna terstond herbenoemd worden, tenzij er uit het 

Bestuur zelf of de achterban bezwaren en/of tegenkandidaten zijn ingebracht. Het Bestuur 

raadpleegt eerst de achterban en geeft gelegenheid voor  (tegen)kandidaten om zich 

beschikbaar te stellen. Bij geen bezwaren en/of  tegenkandidaten herbenoemt het 

Bestuur. In het geval van bezwaren beslist het Bestuur of deze de voorgenomen 

(her)benoeming in de weg staan, de aanwezigheid van tegenkandidaten leidt tot een 

stemming binnen het Bestuur.  

3.1.6 Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Stichting worden     werkzaamheden door 

een administratief/secretarieel medewerker, het “Paxhuis”, verricht. Alle activiteiten van het 

“Paxhuis” gebeuren onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. 

3.1.7 In aanvulling op de taken en bevoegdheden van de bestuursleden, zoals verwoord in artikel 

3.2, hebben de bestuursleden aanvullende verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de 

matrixstructuur van Stichting Pax Kinderhulp. 

 

3.2  Taken en bevoegdheden 

3.2.1 Voorzitter 

 Het takenpakket van de voorzitter zal – in ieder geval – de volgende elementen  bevatten: 

- leiden van de bestuursvergaderingen 

- representatie 

- contacten en overleg met zusterorganisaties entameren en leiden. 

3.2.2 Secretaris 

 Het takenpakket van de secretaris zal – in ieder geval – de volgende elementen bevatten: 

- interne en externe correspondentie 

- voorbereiden, notuleren en uitwerken van de bestuursvergaderingen 
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- aansturen “Paxhuis” m.b.t. algemene zaken. 

3.2.3. Penningmeester 

Het bestuur geeft richtlijnen voor en houdt toezicht op een goed financieel beleid  

binnen de commissies en werkgroepen. 

3.2.3.1 Het takenpakket van de penningmeester zal – in ieder geval – de volgende elementen 

bevatten: 

- het beheer voeren over de gelden van de Stichting via daarvoor geopende rekeningen 

- financieel beleid voorbereiden, uitvoeren en de continuïteit in de gaten houden 

- organiseren penningmeesteroverleg 

- aansturen “Paxhuis” m.b.t. financiële zaken. 

3.2.3.2 Bij tussentijds aftreden van de penningmeester legt deze binnen een maand na zijn aftreden 

rekening en verantwoording af over zijn sedert zijn laatste décharge gevoerde beheer aan het 

Bestuur. Het Bestuur beslist over zijn décharge.  

3.2.3.3 Geschillen die bij de overdracht ontstaan worden dadelijk ter kennis gebracht van de voorzitter 

en daarover wordt een maand na kennisgeving door het Bestuur beslist. 

3.2.3.4 Met schriftelijke toestemming van het Bestuur, doch onder zijn eigen verantwoordelijkheid, 

kan de penningmeester aan derden volmacht geven om over gelden van de Stichting te 

beschikken.  

3.2.4 Vicevoorzitter 

Het takenpakket van de vicevoorzitter zal – in ieder geval – de volgende elementen bevatten: 

- vervanging van de voorzitter tijdens zijn/haar afwezigheid 

- scholing/deskundigheidsbevordering. 

3.2.5 Voorzitter Commissie Communicatie 

Het takenpakket van de voorzitter van de Commissie Communicatie zal – in ieder geval – de 

volgende elementen bevatten: 

- leiden van de commissievergaderingen 

- communicatiebeleid met de commissie ontwikkelen, coördineren en de continuïteit in de 

gaten houden. Dit betreft zowel interne als externe communicatie & PR en zowel 

communicatiemiddelen als de inhoud van communicatie-uitingen. 

- zorgdragen voor aansturing en continuïteit van de redactie van ‘GezinPlus’ en de 

Nieuwsbrief. 

3.2.6 Voorzitter Commissie Sociale zorg 

Het takenpakket van de voorzitter van de Commissie Sociale Zorg zal – in ieder geval – de 

volgende elementen bevatten: 

- voorzitten van de commissievergaderingen 

- met de commissie beleid inzake sociale zorg ontwikkelen, coördineren en de    

continuïteit in de gaten houden 

- in voorkomende casuïstiek bij uitgezonden kinderen/medewerkers/vakantie-Gezinnen de te 

zetten stappen in het proces initiëren/begeleiden/bewaken.  

3.2.7 Voorzitter Werkcommissie Berlijn  

Het takenpakket van de voorzitter van de Commissie Berlijn  zal – in ieder geval de volgende 

elementen bevatten: 
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- voorzitten van de commissievergaderingen 

- met de commissie beleid inzake de actie ontwikkelen, coördineren en de continuïteit in de 

gaten houden.  

- zie verder onder artikel 4. 

3.2.8 Focuspersonen (vertegenwoordigers andere acties dan Berlijn)Per actieland 

onderhoudt een bestuurslid als zogenaamde focuspersoon contacten met het/de 

actiegebied(en) voor dat land. 

Hij/zij is verantwoordelijk voor: 

- toezicht op het uitvoeren van de beleidsbeslissingen zoals genomen door het Bestuur 

- het begeleiden en ondersteunen van de actieleiders (en andere medewerkers) bij de 

voorbereiding en uitvoering van de acties 

- indien van toepassing de organisatie van de nodige actieleidersvergaderingen en het 

hiervan verslag uitbrengen aan alle betrokkenen en het Bestuur 

- actieleiders tijdig voorzien van alle benodigde informatie en hulpmiddelen 

- actieleiders zo nodig voorzien van beschikbare budgetten voor de acties 

- begeleiden en stimuleren van degenen die het werk van de acties in de 

actiegebieden en actieplaatsen verzorgen 

- evalueren van elke actie met de actieleider(s) en hiervan verslag uitbrengen aan het 

Bestuur 

- de commissie Communicatie betrekken bij de acties 

- opstellen van adviezen over nieuwe beleidsvoorstellen 

- aandacht besteden aan het blijvend motiveren van alle betrokkenen. 

 

 

artikel 4 

Commissie Berlijn 

 

De commissie organiseert en coördineert de diverse acties van de afdeling Berlijn. 

Zij is verantwoordelijk voor: 

- het uitvoeren van de beleidsbeslissingen zoals genomen door het Bestuur 

- het begeleiden en ondersteunen van de actieleiders en andere medewerkers bij de 

voorbereiding en uitvoering van de acties 

- de organisatie van de nodige eigen vergaderingen en actieleidersvergaderingen en het hiervan 

verslag uitbrengen aan alle betrokkenen en het Bestuur 

- actieleiders tijdig voorzien van alle benodigde informatie en hulpmiddelen 

- actieleiders zo nodig voorzien van beschikbare budgetten voor de acties 

- verzorgen en afhandelen van de reizen van de kinderen en de begeleiders, de werkbezoeken 

en motivatiereizen 

- begeleiden en stimuleren van degenen die het werk van de acties in de actiegebieden en 

actieplaatsen verzorgen 
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- evalueren van elke actie, zowel als werkcommissie als ook met de actieleiders en hiervan 

verslag uitbrengen aan het Bestuur 

- behartigen van administratieve en sociale aspecten van de actie 

- zorgen voor een goed beheer van de gelden en voor een goede en tijdige financiële 

afwikkeling met de algemeen penningmeester 

- onderhouden van contacten met organisaties in het buitenland die betrokken zijn bij de actie 

- opstellen van adviezen over nieuwe beleidsvoorstellen 

- aandacht besteden aan het blijvend motiveren van alle betrokkenen. 

 

 

artikel 5 

Werk en / actiegebieden  

 

Verschillende werkgroepen in verschillende actiegebieden voeren de acties voor de kinderen concreet 

uit. 

De algehele leiding van een werkgroep/-gebied is in handen van de actieleider (AL), zo mogelijk 

bijgestaan door de plaatsvervangend actieleider (PAL). 

Afhankelijk van de gekozen actievorm is de actieleider verantwoordelijk voor: 

- het uitvoeren van de beleidsbeslissingen zoals genomen door het Bestuur 

- het begeleiden en ondersteunen van de medewerkers in het actiegebied bij de voorbereiding 

en uitvoering van de acties 

- de organisatie van de nodige eigen vergaderingen en het hiervan verslag uitbrengen aan alle 

betrokkenen en de focuspersoon 

- medewerkers tijdig voorzien van alle benodigde informatie en hulpmiddelen 

- medewerkers zo nodig voorzien van beschikbare budgetten voor de acties 

- samen met de focuspersoon en eventuele andere coördinatoren verzorgen en afhandelen van 

de reizen van de kinderen en de begeleiders, de goederentransporten, de werkbezoeken en 

motivatiereizen 

- evalueren van elke actie met de leden van de werkgroep 

- behartigen van administratieve en sociale aspecten van de actie 

- de commissie Communicatie betrekken bij de acties 

- zorgen voor een goed beheer van de gelden en voor een goede en tijdige 

- financiële afwikkeling met de algemeen penningmeester 

- zorgen voor adequate deskundigheid van de leden van de werkgroep  

- toezicht op de toepassing van de veiligheids- en privacyregels  

- coördinatie van tijdige werving van vakantiegezinnen en gelden. 
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artikel 6 

De medewerker  

 

1. Eenieder die werkzaamheden voor de Stichting verricht binnen een werkgroep, werk- of andere 

commissie of bestuur, is medewerker van de Stichting. 

2. Een werkgroep of commissie beslist zelf over de benoeming van de eigen leden. Voor het Bestuur 

gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd. 

3. De medewerker overlegt voor de aanvang van zijn activiteiten voor de Stichting een recente, via 

de Stichting aangevraagde Verklaring Omtrent het Gedrag aan de Paxhuis-medewerker ter 

archivering. Tevens levert de medewerker de door hem/haar ondertekende gedragscode in.  

4. De medewerker houdt zich aan de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in de statuten, het 

huishoudelijk reglement en andere vastgelegde besluiten van de Stichting. 

5. De medewerker kan geschorst worden, zie artikel 11 

6. De medeweker heeft de volgende taken: 

- uitvoeren van de aan hem/haar in het kader van zijn/haar functie gegeven taken, die terug te 

vinden zijn in meerjarenplannen, draaiboeken of activiteitenplannen; 

- actief deelnemen aan vergaderingen en andere werkbesprekingen; 

- zorgen voor een zo groot mogelijke eigen deskundigheid met betrekking tot zijn/haar taak; 

hij/zij maakt ter bevordering hiervan gebruik van de scholingsprogramma’s van de Stichting. 

 

 

artikel 7 

Adviseurs 

 

Het Bestuur kan een adviseur/adviseurs benoemen die alsdan de taak heeft/hebben het Bestuur 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over vooraf vastgestelde onderwerpen. 

 

 

artikel 8 

Financiën 

 

8.1 Fondsenwerving 

De Stichting streeft ernaar om een Fondsenwerving Commissie te hebben. Uitgangspunt is dat 

fondsenwervers geen vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.  

 

8.2 Donaties 

In beginsel mag elke medewerker van de Stichting donaties accepteren, die ten goede komen aan de 

activiteiten van de Stichting. De donateur heeft geen zeggenschap over de besteding van zijn of haar 

donatie, tenzij dit expliciet met de medewerker is afgesproken op het moment van doneren. 
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8.3 Besteding van middelen 

Voor iedere activiteit wordt door degene die daar verantwoordelijk voor is een begroting opgemaakt 

vóór 1 december van het voorafgaande jaar. De deelbegrotingen worden vervolgens door de 

penningmeester van het Bestuur samengevoegd tot 1 integrale begroting. De door het Bestuur 

goedgekeurde begroting is de machtiging van de daarin vermelde uitgaven. 

 

 

artikel 9  

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en integriteit  

 

Stichting Pax Kinderhulp is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Deze verantwoordelijkheid komt met name tot uiting in het gegeven dat het welzijn van het kind ten 

allen tijde op de eerste plaats komt. Een verdere uitwerking van haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid acht de Stichting niet noodzakelijk. 

 

Integriteit staat hoog in het vaandel bij Stichting Pax Kinderhulp. Medewerkers van de Stichting dienen 

te alle tijden integer te handelen in lijn met gangbare normen en waarden. Een verdere uitwerking in 

een separaat integriteitsbeleid acht de Stichting niet noodzakelijk. 

 

artikel 10 

Klachten en Royement 

 

Het Bestuur kan, na overleg met direct betrokkenen, een medewerker met onmiddellijke ingang 

schorsen, indien zijn/haar handelwijze in strijd wordt geacht met de statuten of het huishoudelijk 

reglement. Het Bestuur beslist in zijn eerstvolgende vergadering of de schorsing moet worden 

beëindigd, voor een bepaalde periode moet worden verlengd of moet worden omgezet in ontslag. 

Stichting Pax Kinderhulp heeft geen separate klachtencommissie, maar wel een klachtenregeling. 

 

 

artikel 11 

Slotbepalingen  

 

1. Van alle natuurlijke personen die bij het werk van de Stichting betrokken zijn, wordt verwacht dat 

zij zich gedragen overeenkomstig de doelstelling van de Stichting en dat zij naar buiten geen 

schade toebrengen aan de naam van de Stichting. 

2. In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

Bestuur.  
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Bijlage A: Rooster van aftreden Bestuur Stichting Pax Kinderhulp 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bestuur Vicevoorzitter Voorzitter Penningmeester Vicevoorzitter Voorzitter Penningmeester Vicevoorzitter Voorzitter 

 Voorzitter 

Sociale 

Commissie 

Voorzitter 

Commissie 

Communicatie 

Secretaris Voorzitter 

Sociale 

Commissie 

Voorzitter 

Commissie 

Communicatie 

Secretaris Voorzitter 

Sociale 

Commissie 

Voorzitter 

Commissie 

Communicatie 

         

Focuspersone

n 

Armenië  Berlijn Bosnië  Armenië  Berlijn Bosnië Armenië  Berlijn 

 Polen WSIV  Polen WSIV  Polen WSIV 
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