
Toelichting op de toepassing van de Governance Code Cultuur 2019 door het Zeeuws Museum.  

Het Zeeuws Museum past de Governance Code Cultuur 2019 toe.  

De Zeeuwse Museumstichting, hierna genoemd Zeeuws Museum, gevestigd te Middelburg, Abdij 3, 

stelt zich ten doel Zeeuws cultureel erfgoed te bewaren, verzamelen, conserveren, onderzoeken, 

ontsluiten en produceren. De stichting wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder, mevrouw 

M.J. Ruiter. De stichting heeft een Raad van Toezicht en volgt de Code of Cultural Governance. De 

stichting heeft de culturele ANBI status. Het museum wordt voornamelijk publiek gefinancierd. De 

organisatie heeft een omvang ca. 19 fte. Daarnaast zijn ca. 45 vrijwilligers aan het museum 

verbonden en is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in een flexibele schil bestaande uit ZZP’ers en 

bedrijven uit het lokale MKB.  

 

Governance Code Cultuur 2019  

Er zijn geen knelpunten bij het toepassen van de code. Voor de komende beleidsperiode zijn als 

actiepunten opgesteld:  

 Met het oog op transparantie wordt op de website van het museum, tegelijk met het 

publiceren van het jaarverslag 2019 (i.e. voor 1 juli 2020) een document geplaatst waarin het 

museum uitleg op welke manier het de GCC 2019 toepast.  

 Vanuit het principe dat bestuurders en toezichthouders zich bewust zijn van hun eigen rol en 

de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden zijn de actiepunten:  

  o Actualiseren van het Reglement van RvT 

  o Actualiseren van het Directiereglement  

 Vanuit het principe dat het bestuur zorgvuldig en verantwoord omgaat met mensen en 

middelen van de organisatie wordt:  

  o Een gedragsregel opgesteld zodat medewerkers vermoedens van misstanden en 

     onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden bij een  

     vertrouwenspersoon of bij de voorzitter van de raad van toezicht als deze  

     onregelmatigheden het bestuur of de raad van toezicht zelf betreffen.  

  o Een interne gedrags- of integriteitscode opgesteld t.b.v. een goede en veilige  

     werkomgeving, waarbij de interne belanghebbenden betrokken worden.  

 Met het oog op integriteit en de ruimte om onafhankelijk te handelen staat de GCC jaarlijks 

op de agenda van de RvT. Hierbij wordt speciale aandacht geschonken aan zaken als 

mogelijke (ongewenste) belangenverstrengeling en de eventuele aanpassing van 

regelementen voor RvT en Bestuur. Besluiten hieromtrent worden gepubliceerd. Bijvoorbeeld 

in het jaarverslag of in het overzicht van de wijze waarop het museum de code toepast.  


