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STUDIENAMIDDAG VOOR VZW’S

Hoe uw raad van bestuur 
professionaliseren? 
Corporate Governance in een vzw

Kortrijk, 28 januari 2016
Ook te volgen via livestream of opname 

Praktisch

Datum en plaats
Donderdag 28 januari 2016 van 12.30 tot 17.15 uur
Ontvangst vanaf 12 uur met broodjeslunch 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 

Inschrijving 
Schrijf in vóór 21 januari 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be.

Wilt u de studienamiddag via livestream volgen of 
nadien de opname bekijken?  Vermeld dit aub bij 
uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 135 euro.

Indien zowel de directeur als de voorzitter 
van de vzw zich samen inschrijven, dan is de 
deelnameprijs slechts 220 euro voor beiden 
samen.

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw 
KMO-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname
Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest 
van deelname (IAB-IBR-BIBF).

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

12.00 Onthaal met broodjeslunch

12.30 Welkomstwoord
	 Moderator	Tim	Vannieuwenhuyse	,	CEO	Waak

12.45 Corporate governance: een inleidende beschouwing  
	 Prof.	dr.	Ann	Gaeremynck,	KU	Leuven	Campus	Kulak	

Kortrijk		

13.30 Social governance: aanbevelingen voor het goed 
besturen van vzw’s

	 Prof.	Marleen	Denef,	vennoot	Curia,
	 docent	KU	Leuven	-	Campus	Brussel	

•	 Do’s	and	dont’s	voor	samenstelling	en	werking	van	
de	raad	van	bestuur

•	 Rollen,	opdrachten	en	taakverdeling	tussen	bestuur	
en	operationeel	team

14.45 Koffiepauze

15.15 Tips en tricks, do’s en don’ts om in uw raad van 
bestuur een nieuwe dynamiek te ontwikkelen: een 
praktijkgetuigenis

	 Philip	Verhaeghe,	governance	adviseur,	vice-voorzitter	
vzw	Creatief	Schrijven			

16.15 Wat als het misloopt? Bestuurdersaansprakelijkheid 
in de vzw	

	 Mr.	Emmanuel	Leroux,	advocaat-vennoot	Laga
	
	 Net	zoals	bestuurders	in	handelsvennootschappen	

zijn	de	bestuurders	van	de	vzw	aansprakelijk	voor	
de	vervulling	van	hun	taak.	Worden	zij	even	streng	
beoordeeld?	U	wordt	kort	ingeleid	in	de	basisprincipes	
van	deze	juridische	aangelegenheid.	De	meest	
voorkomende	aansprakelijkheidsgronden	worden	
kort	toegelicht.	Ook	komt	de	ruimere	context	van	de	
zorgvuldige	taakinvulling	aan	bod.

17.15 Vraagstelling en einde studienamiddag

Hoe uw raad van bestuur 
professionaliseren? 

Wat kan corporate governance betekenen voor uw vzw? 
 
De term “corporate goverance”, voornamelijk gebruikt in 
het bedrijfsleven, slaat op het besturen van ondernemingen 
en het afleggen van verantwoording daarover. Dit kan gaan 
van deugdelijk of behoorlijk bestuur tot meer complexe 
definities die verwijzen naar de opdrachten die bestuurders 
op zich moeten nemen en naar de taakverdeling tussen de 
drie belangrijkste partners (aandeelhouders, bestuurders en 
management). Maar hoe zit het dan met corporate governance 
in de social-profitsector? 

Tijdens deze studienamiddag gaan we zoeken naar concrete 
stappen om  het bestuur van uw vzw te professionaliseren. We 
vertrekken van de volgende vragen:

• Wat zijn de basisprincipes van corporate governance? 
• Wat is de “ideale” raad van bestuur?
• Wat zijn de principes en valkuilen van een goed bestuur?
• Hoe kunt u de raad van bestuur dynamiseren?
• Hoe maakt u een goede tandem van uw directeur en uw 

voorzitter?
• Wat moet u weten over bestuurdersaansprakelijkheid?

Bent u verantwoordelijk binnen een vzw? 

Deze studienamiddag richt zich tot bestuurders, voorzitters, 
directeurs, penningmeesters, verantwoordelijken en 
consultants van vzw’s. 

Livestream of opname

U kan deze studienamiddag volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat of nadien de opname bekijken. 

Organisatie 

Werkgroep: Piet Dujardin, Dominique Lapiere, Peter Reynaert, 
Marc Vandecasteele en Tim Vannieuwenhuyse


