
 

   

 

Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het  Bestuur en de algemene gang van 
zaken in de stichting. De RvT keurt de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed, fungeert 
daarnaast als werkgever van het Bestuur en treedt op als klankbord voor het Bestuur. Ook stelt de RvT 
op voorstel van het Bestuur de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt zij het realiseren daarvan.  
 
De leden van de RvT hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij KinderRijk 
kunnen adviseren. In het Reglement van de RvT is de werkwijze van de RvT vastgelegd evenals een 
profielschets van de leden en de wijze waarop de RvT verantwoording aflegt en gehonoreerd wordt. De 
vergoeding voor de RvT is conform de Wet Normering Topinkomens II (WNT-2). Jaarlijks evalueert de 
RvT haar eigen functioneren en legt zij verantwoording af middels een jaarverslag. De RvT werkt conform 
de code Good Governance. 
 
De RvT bestaat uit drie onafhankelijke leden, één lid op voordracht van de ondernemingsraad en één lid 
op voordracht van de ouderraad. De RvT heeft een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een 
commissie pedagogiek en kwaliteit. Samenstelling leden van de RvT in 2017 vindt u in de bijlage. 
 
Vergaderingen RvT en behandelde onderwerpen in 2017. 
In 2017 hebben er 5 reguliere RvT vergadering plaatsgevonden en een evenzoveel extra bijeenkomsten 
in het kader van de werving nieuwe bestuurder. Met name de reorganisatie van het Service Centrum en 
de daarmee samenhangende ontwikkelingen stonden centraal op de agenda, naast de gebruikelijke 
onderwerpen als: het jaarplan, de begroting, de jaarrekening, kwaliteit en compliancy.  Daarnaast is de 
vastgoedstrategie, het klanttevredenheidsonderzoek, het financieel risicoprofiel en de implementatie van 
de nieuwe software ten behoeve van de ouderportal/-app onderwerp van gesprek geweest. 
 
Drie commissies 
De RvT heeft drie commissies ingesteld: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en per 2018 de 
commissie pedagogiek en kwaliteit. De commissies bereiden de vergaderingen van de RvT voor, ieder op 
het eigen beleidsterrein. De commissies rapporteren aan de RvT als geheel en adviseren de RvT als 
geheel. De commissies vervullen ook een klankbordfunctie voor het Bestuur. 
 
Auditcommissie 
De auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie overlegt met het 
bestuur en de manager bedrijfsvoering. De commissie kwam in 2017 tweemaal bijeen. De externe 
accountant was aanwezig bij de RvT vergadering ter bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening 
2016.  
 
Remuneratiecommissie 
Onder leiding van de remuneratiecommissie heeft de Raad van Toezicht in 2017 een wervingsprocedure 
ingezet en Muriëlle Springer benoemt als nieuwe bestuurder van KinderRijk. 
De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. De commissie overlegt met 
het bestuur en zij voerden in 2017 voortgangsgesprekken met het bestuur. 
 
Ontmoeting RvT en ondernemingsraad 
In 2017 heeft er 2 maal een overleg plaatsgevonden tussen de op voordracht van de ondernemingsraad 
benoemde RvT-lid en de ondernemingsraad.  
 
Ontmoeting RvT en ouderraad 
De op voordracht van de ouderraad benoemde RvT-lid heeft in 2017 2 maal een vergadering van de 
ouderraad bezocht. 
 
De RvT kijkt terug op een bewogen jaar waarin KinderRijk een flinke stap heeft gezet in de 
professionalisering van de bedrijfsprocessen. 
 
 
 
 
  



 

   

 
Samenstelling Raad van Toezicht KinderRijk  
 
Mw. Tonny Triezenberg (voorzitter en remuneratiecommissie) 61 jaar, directeur De Kern, consultancy & 
Investments.  
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Almere (tot en met oktober 2017), vice-
voorzitter Raad van Toezicht Kwintes, voorzitter auditcommissie en lid Raad van Toezicht Dunamare, 
associé bij Governance Plaza.  
 
Mw. Willeke Briedé (remuneratiecommissie, commissie pedagogiek en kwaliteit) 62 jaar,  
Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht ROC Nova college Haarlem.  
 
Dhr. Edwin Prinsen (auditcommissie), 50 jaar, managing director Cisco.  
Nevenfunctie: Lid Raad van Advies Catenon  
 
Dhr. Marc Spuijbroek (commissie pedagogiek en kwaliteit), 35 jaar, advocaat Stibbe.  
 
Mw. Ada Vermeer (auditcommissie), 66 jaar, controller Stichting Atria.  
Nevenfunctie: Penningmeester van het Amsterdams Universiteits Fonds. 
 
Rooster van aftreden RvT 
Naam 2018 2019 2020 2021 2022 

T. J. Triezenberg 
Benoeming 
03-2012 
 

Maart 2018 
Einde 2e termijn 

  

Maart 2021 
Einde 3e termijn 
Niet herbe-
noembaar 

 

A. Vermeer 
Benoeming 
11-2011 
 

  

November 2020  
Einde 3de termijn 
Niet her-
benoembaar 

 

 

E. Prinsen 
Benoeming 
06-2014 
 

  
Juni 2020 
Einde 2e termijn 

 

 

Op voordracht 
Ondernemingsraad: 
 
W.G. Briedé 
Benoeming 
3-2016 
 

 
Maart 2019 
Einde 1e termijn 

  
Maart 2022 
Einde 2e termijn 

Op voordracht 
Ouderraad: 
 
M.T. Spuijbroek 
Benoeming 
11-2016 
 

 
November 2019 
Einde 1e termijn 

  
November 2022 
Einde 2e termijn 

 


