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Definitiess (artikel 1)
In dit reg
glement word
dt verstaan onder:
o
Bestuur:
de directteur-bestuurd
der van de Stichting.
S
de Raad van Commisssarissen va
an de Stichtin
ng.
RvC:
de statutten van de Sttichting.
Statuten:
g:
Stichting de Woonme
ensen, geves
stigd te Apeldoorn, kantooorhoudende
e aan de
Stichting
Deventerrstraat 54, 73
321 CA te Ap
peldoorn.
glement (artik
kel 2)
Status en inhoud reg
1.
D
Dit reglemen
nt is opgestelld ter uitwerkking van en in aanvulling op het regleement van de
e RvC en
d
de Statuten.
2.
D
De bepalinge
en van de arrtikelen 1, 2 l id 5, 21 en 22
2 van het reglement vann de RvC zijn
n van
o
overeenkomstige toepassing op dit re
eglement en de leden van de auditcoommissie.
3.
D
Dit reglemen
nt wordt op de website va
an de Stichtin
ng geplaatst..
el 3)
Samenstelling (artike
1.
D
De auditcom
mmissie besta
aat uit ten miinste twee le
eden die doorr de RvC uit zijn midden worden
b
benoemd, wa
aarvan ten minste
m
één lid
d beschikt ov
ver relevante
e kennis en eervaring op het
h
g
gebied van financiële bed
drijfsvoering..
2.
D
De leden van
n de auditcom
mmissie worrden benoem
md en ontslag
gen door de RvC. De
zzittingstermijn van de led
den van de a uditcommiss
sie is in begin
nsel gelijk aaan hun zitting
gstermijn
a
als lid van de
e RvC, met dien
d
verstand
de dat een lid
d automatisc
ch aftreedt al s lid van de
a
auditcommisssie zodra de
e betreffende
e persoon nie
et langer lid is van de RvC
C.
eden (artikel 4)
Taken en bevoegdhe
1.
D
De auditcom
mmissie is ing
gesteld ter on
ndersteuning
g van het toezicht door dee RvC en adviseert
d
de RvC omtrrent haar taa
ak en bereidt de besluitvo
orming van de RvC daaroomtrent voor.
2.
T
Tot de taak van
v de auditc
commissie b
behoort onder andere:
a
a. het advisseren van de
e RvC omtren
nt het toezicht en (al dan niet voorafggaande) conttrole op
het Bestuur met betrekking tot de
e werking van de interne risicobeheerrsings- en
n compliance
e, waaronderr het toezicht op de nalevving van de relevante
controlessystemen en
wet- en regelgeving
r
en
e het toeziccht op de significante fina
anciële risicoo’s op het geb
bied van
treasury en fiscaliteitt en toezicht op de werkin
ng van de intterne gedraggscodes zoalls de
e klokkenluid
dersregeling;;
integriteiitscode en de
b
b. het advisseren van de
e RvC omtren
nt het toezicht op de financiële inform
matieverscha
affing
door de Stichting, wa
aaronder keu
uze van waarrderingsgron
ndslagen vooor de financië
ële
geving, toepa
assing en beo
oordeling van effecten va
an nieuwe reegels, progno
oses,
verslagg
overige financiële
f
rap
pportages en
n het werk va
an de externe accountannt ter zake;
cc. het advisseren van de
e RvC omtren
nt het toezicht op de nale
eving van aaanbevelingen
n en
opvolging van opmerrkingen van d
ontroller en de externe aaccountant;
de interne co
d
d. het advisseren van de
e RvC omtren
nt het toezicht op de voorgeschrevenn financiële
informatiieverschaffin
ng aan extern
ne toezichtho
ouders;
e
e. het advisseren van de
e RvC omtren
nt de goedke
euring van he
et opgesteldee werkplan interne
controle en/of het auditplan;
ff. het advisseren van de
e RvC omtren
nt de beoord
deling van he
et functionereen van de ex
xterne
accounta
ant tezamen met het Besstuur overeen
nkomstig artiikel 16 lid 166 van het reglement
van de RvC;
R
g
g. het advisseren in de zin
z van klankkbordfunctie van
v het Besttuur met betrrekking tot
bovenge
enoemde taakgebieden;
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3.

4.

5.

h
h. de contro
ole op de jaa
arlijkse bevesstiging van de
d externe ac
ccountant inzzake zijn
onafhankkelijkheid ten
n opzichte va
an de Stichtin
ng;
ii. de contro
ole op de jaa
arlijkse meldiing van de ex
xterne accou
untant inzakee zijn voor de
e
Stichting
g verrichte we
erkzaamhed en anders da
an controlew
werkzaamhedden.
D
De RvC blijftt verantwoord
delijk voor be
esluiten, ook
k als deze zijn voorbereidd door de
a
auditcommisssie. Bij de uiitoefening va
an de aan ha
aar door de RvC
R toegeweezen taken en
b
bevoegdheden draagt de
e auditcomm issie steeds zorg voor ad
dequate teru gkoppeling aan
a de
R
RvC. De aud
ditcommissie legt verantw
woording af aan
a de RvC en
e verstrekt de RvC een verslag
vvan de overle
eggen.
T
Ten minste één
é maal perr jaar zal de a
auditcommis
ssie tezamen
n met het Besstuur aan de
e RvC
e
een verslag uitbrengen over
o
de ontwiikkelingen in de relatie met
m de externne accountan
nt,
w
waaronder in
n het bijzonder zijn onafh
hankelijkheid en wenselijk
kheid tot wissseling van de
e
vverantwoordelijk accounttant binnen h
het kantoor van
v de extern
ne accountannt die is bela
ast met
h
het verrichten van de con
ntrole en de niet-controle
ewerkzaamhe
eden voor dee Stichting. De
D
sselectie van de externe accountant
a
za
al mede afha
angen van de
e uitkomstenn van dit vers
slag.
D
De auditcom
mmissie kan zich
z
na goed keuring van de RvC op kosten
k
van d e Stichting la
aten
a
adviseren do
oor een exterrn adviseur.

er (artikel 5)
Voorzitte
1.
D
De RvC wijstt één van de
e leden van d
de auditcomm
missie aan alls voorzitter vvan deze
a
auditcommisssie. Ingevolg
ge artikel 9 li d 6 van het reglement
r
va
an de RvC w
wordt de
a
auditcommisssie niet voorrgezeten doo
or de voorzittter van de Rv
vC.
2.
D
De voorzitterr van de auditcommissie is woordvoe
erder van de auditcommisssie en
a
aanspreekpu
unt voor de overige
o
leden
n van de RvC
C en de externe accountaant. De voorz
zitter is
vverantwoordelijk voor hett naar behore
ren functione
eren van de auditcommiss
a
sie.
3.
B
Bij ontstentenis of belet van
v de voorzzitter, neemt een ander lid
d van de audditcommissie
e zijn
vvolledige takken waar.
eringen (artikkel 6)
Vergade
1.
D
De auditcom
mmissie verga
adert ten min
nste vier maa
al per jaar en
n zo vaak alss één of meer van zijn
lleden dit noo
odzakelijk acht. De verga
aderingen vin
nden plaats te
en kantore vvan de Stichting of op
e
een in overle
eg tussen de leden van d
de auditcomm
missie nader overeen te kkomen plaats
s.
2.
D
De auditcom
mmissie verga
adert ten min
nste één maa
al per jaar met de externee accountant van de
S
Stichting, buiten aanwezigheid van he
et Bestuur. Daarin
D
komen in ieder geeval aan de orde
o
de
b
bedreigingen
n terzake van
n de onafhan
nkelijkheid va
an de externe
e accountan t en de maattregelen
d
die zijn geno
omen om dez
ze bedreiging
gen in te perrken.
n van wordeen bijgewoond door
3.
D
De auditcom
mmissie bepa
aalt of en wan
nneer haar vergaderinge
v
h
het Bestuur en/of
e
de interne controlle
er.
4.
D
De voorzitterr van de auditcommissie roept de verrgaderingen bijeen (indieen mogelijk) uiterlijk
u
zzeven dagen
n voor aanva
ang van de ve
ergadering onder
o
overleg
gging van dee agenda van
n de te
b
bespreken onderwerpen aan de lede
en van de aud
ditcommissie
e.
5.
H
Het secretariaat verzorgtt de notulen vvan de verga
adering. In de
e regel zullenn deze worden
vvastgesteld tijdens
t
de ee
erstvolgende vergadering
g. Indien echtter alle ledenn van de
a
auditcommisssie met de in
nhoud van de
e notulen ins
stemmen, ka
an de vaststeelling daarvan
n ook
e
eerder plaatssvinden. De notulen word
den ten blijke
e van hun va
aststelling get
etekend door de
vvoorzitter en worden zo spoedig
s
mog
gelijk verzond
den aan de overige
o
ledenn van de RvC
C.
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Verantw
woording (artikel 7)
1.
D
De auditcom
mmissie maak
kt jaarlijks na
a afloop van het boekjaarr een concepptverslag betreffende
h
haar function
neren en haa
ar werkzaam heden, dat in
n het verslag
g van de RvC
C wordt opge
enomen.
H
Het verslag wordt
w
door de RvC vastg
gesteld.
2.
IIn het verslag
g van de aud
ditcommissie
e komen in ie
eder geval de
e volgende oonderwerpen aan de
o
orde:
a
a. het aanta
al keren dat de auditcom
mmissie heeftt vergaderd;
b
b. vermeldiing van de meest
m
belang rijke onderw
werpen die zijn behandeldd tijdens de
vergaderringen van de auditcomm
missie.
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