
 

Reglement personeelsfonds 
 
Overwegende dat: 

 [naam werkgever] (hierna werkgever) en de werknemers regelmatig gezamenlijk activiteiten 
ondernemen; 

 genoemde activiteiten worden ondernomen ten einde de betrokkenheid van de werknemers met en 
de onderlinge samenwerking binnen het bedrijf te bevorderen. 

 zowel werkgever als de werknemers bereid zijn bij te dragen aan de kosten van bedoelde activiteiten; 
 
worden in dit reglement onder andere de regels vastgelegd omtrent deelname, contributies en 
bestedingen van het personeelsfonds 
 
Artikel 1 Naam personeelsfonds 

 De naam van het personeelsfonds is [invullen] hierna: ‘het personeelsfonds’. 

 Het personeelsfonds opgericht op [datum] 

 Het personeelsfonds is gevestigd te [adres] 
 
Artikel 2 Activiteiten 
Het personeelsfonds organiseert zowel activiteiten voor eigen rekening (1) als in opdracht van werkgever 
(2):  
1. Activiteiten die worden georganiseerd door en voor rekening van het personeelsfonds.  

Deze  activiteiten zijn voor alle personeelsleden toegankelijk. Het bestuur van het personeelsfonds 
bepaalt of partner en/of kinderen en/of oud-werknemers mogen deelnemen. De werknemer kan geen 
rechten ontlenen aan deelname aan het personeelsfonds. 

2.    Activiteiten die worden georganiseerd op verzoek van werkgever.  ......................  
Deze activiteiten worden geheel door werkgever betaald en zijn voor alle werknemers toegankelijk. 
Werkgever bepaalt bij deze activiteiten of de partner en/of kinderen en/of oud-werknemers mogen 
deelnemen. De werknemer heeft geen recht om deel te nemen. 

 
Artikel 3 Bestuur en taakverdeling 
1. Het bestuur van het personeelsfonds is onafhankelijk van (de directie van) werkgever en bestaat 

steeds uit minimaal drie leden. Bij meer leden heeft het bestuur in ieder geval een oneven aantal leden.  
2. Bestuursleden kunnen namens werkgever deelnemen aan het bestuur, maar deze bestuursleden 

mogen niet de meerderheid uitmaken. 
3. Het bestuur van het personeelsfonds kiest uit de bestuursleden een voorzitter, secretaris en een 

penningmeester.   
4. De voorzitter leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken 

betreffende het personeelsfonds.  
5. De secretaris maakt een uitnodiging en de agenda voor de bestuursvergaderingen. Hij maakt notulen 

van de bestuursvergaderingen en verzorgt de correspondentie.  
6. Het verslag van de vergadering wordt eerst aan de bestuursleden in concept voorgelegd. Na akkoord 

wordt het aan alle aan het personeelsfonds deelnemende werknemers bekendgemaakt. 
7. De penningmeester zorgt voor het innen van de contributies en verricht alle betalingen voor de 

activiteiten van het personeelsfonds, zowel voor die activiteiten die worden georganiseerd in opdracht 
van werkgever als voor de activiteiten die voor het personeelsfonds worden georganiseerd. Hij houdt 
hier een administratie van bij. 

8. De penningmeester legt na afloop van het jaar de administratie ter goedkeuring voor aan het bestuur 
van het personeelsfonds. Na goedkeuring wordt een overzicht aan alle aan het personeelsfonds 
deelnemende werknemers bekendgemaakt.  

9. De overige bestuursleden nemen taken op zich die tijdens de vergaderingen afgesproken worden en 
zullen deze zo goed mogelijk volbrengen. 

10. Het bestuur moet te allen tijde verantwoording kunnen afleggen over het door hen gevoerde beleid. 
11. Het bestuur bestaat bij de oprichting uit: 
 


