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Doe l  en  re ikwi jdte   

De Club van 100 Utrecht wil met deze gedragscode tot uitdrukking brengen groot belang te hechten 

aan de integriteit en uitstraling van de Club van 100 Utrecht. De afspraken over wat we wel en niet 

doen en over de manier waarop we met elkaar en anderen omgaan zijn verwoord in deze 

gedragscode. 

 

De code is van toepassing op alle onderdelen van de Club van 100 Utrecht, dat wil zeggen: het 

bestuur, alle donateurs en alle geïnteresseerden die deelnemen aan of anderszins betrokken zijn bij 

bijeenkomsten van de Club van 100 Utrecht. Genoemde partijen zijn gehouden de uit het 

donateurschap voortvloeiende plichten actief en nauwgezet te vervullen. 

 

Deel 1. Kernwaarden 

 

De volgende zes kernwaarden geven richting aan het gedrag van  de Club van 100 Utrecht en 

vormen het uitgangspunt voor deze gedragscode: 

 

Integriteit 

Onze professionele organisatie vraagt om integriteit. Integriteit houdt in dat bestuur, donateurs en 

geïnteresseerden bereid en in staat zijn hun taken adequaat, zorgvuldig en betrouwbaar uit te 

oefenen met oog voor de waarden en belangen die in het geding zijn. Integriteit bevordert openheid 

en faire omgang tussen bestuur en donateurs.. 

 

Onafhankelijkheid 

Het handelen van het bestuur, een donateur of een geïnteresseerde wordt gekenmerkt door 

onafhankelijkheid, dat wil zeggen dat er geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen die 

in strijd zijn met de belangen van de Club van 100 Utrecht. Ook dient iedere schijn van een 

dergelijke vermenging vermeden te worden. 

 

Openheid 

Het handelen van het bestuur, een donateur of een geïnteresseerde is transparant, opdat optimale 

verantwoording mogelijk is. Eventueel controlerende organen hebben volledig inzicht in het 

handelen van personen en hun beweegredenen daarbij. 

 

Terughoudendheid 

Het bestuur, een donateur of een geïnteresseerde vermijden gedragingen die als 

onverantwoordelijk geïnterpreteerd kunnen worden. 
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Vertrouwelijkheid 

Op het bestuur, een donateur of een geïnteresseerde moet men kunnen rekenen. Hij/zij houdt zich 

aan zijn afspraken. Kennis en informatie over donateurs of geïnteresseerden waarover hij/zij 

beschikt, worden niet aangewend om anderen te beschadigen of voor eigen belang of gewin.  

 

Respect 

Het handelen van het bestuur, een donateur of een geïnteresseerde is zodanig dat alle interne en 

externe betrokkenen op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van deze 

betrokkenen op correcte wijze worden afgewogen. 

 

Deel 2. Toepassing 

 

1. Algemene bepalingen 

 

1.1. Onder betrokkenen wordt verstaan: het bestuur, een donateur of een geïnteresseerde van de 

Club van 100 Utrecht. 

1.2. Deze gedragscode geldt voor bestuursleden, donateurs en geïnteresseerden van de Club van 

100 Utrecht. 

1.3. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt 

bespreking plaats in het bestuur.  

1.4. De code is openbaar en door derden te raadplegen via de website van de Club van 100 

Utrecht. 

1.5. Bestuursleden en donateurs verklaren door het aangaan van het donateurschap, dat zij zich 

aan de gedragscode zullen houden en ontvangen bij hun donateurschap een exemplaar van de 

gedragscode.  

1.6. Een donateur die een geïnteresseerde meeneemt naar een bijeenkomst van de Club van 100 

Utrecht, is ervoor verantwoordelijk dat deze zich houdt aan de gedragscode. 

 

2. Belang 

 

2.1. De Club van 100 Utrecht zal in principe geen zaken behandelen waarbij niet het algemene 

belang van de Club van 100 gediend is, dat wil zeggen dat zaken van individuele betrokkenen 

slechts in algemene zin onder de aandacht van de Club van 100 Utrecht gebracht mogen 

worden of behandeld worden als dit het belang van de Club van 100 Utrecht dient. 

 

3. Bestuur 

 

3.1. Het bestuurslid stelt het belang van de Club van 100 Utrecht  centraal en handelt altijd in het 

belang van de Club van 100 Utrecht. 
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3.2. Het bestuurslid neemt van derden geen vergoedingen, goederen of diensten aan, die zijn 

positie en/of handelen kan beïnvloeden. 

3.3. Het bestuurslid zorgt er bij zijn handelen altijd voor dat de integriteit van de Club van 100 

Utrecht Utrecht gewaarborgd blijft, evenals het vertrouwen in de Club van 100 Utrecht 

Utrecht. 

3.4. Het bestuurslid vermijdt elke vorm en schijn van (onderlinge) belangenverstrengeling tussen 

hem en de Club van 100 Utrecht. 

3.5. Het bestuurslid, die een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij een beslissing van de Club van 

100 Utrecht Utrecht, onthoudt zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de 

besluitvorming hierover. 

3.6. Het bestuurslid gaat zorgvuldig om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn 

bestuurslidmaatschap beschikt. Ook betracht hij geheimhouding ten aanzien van informatie, 

die hem vertrouwelijk wordt verstrekt. Deze geheimhouding blijft gelden na beëindiging van 

het bestuurslidmaatschap. 

3.7. Het bestuurslid gebruikt informatie, waarover hij uit hoofde van zijn bestuurslidmaatschap 

beschikt, nooit voor eigen belang of voor persoonlijke of zakelijke betrekkingen. 

 

4. Donateurs 

 

4.1. De donateur zorgen er bij zijn handelen altijd voor dat de integriteit van de Club van 100 

Utrecht gewaarborgd blijft, evenals het vertrouwen in de Club van 100 Utrecht. 

4.2. De donateur vermijdt elke vorm en schijn van (onderlinge) belangenverstrengeling.  

4.3. De donateur gebruikt informatie, waarover hij uit hoofde van zijn donateurschap beschikt, 

nooit voor eigen belang of voor persoonlijke of zakelijke betrekkingen. 

 


