Eigen verklaring Governance Code
Organisaties die op jaarbasis meer dan € 25.000,- subsidie aanvragen bij de gemeente Maassluis dienen
te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Governance Code voor goed bestuur van de eigen branche,
voor zover de eigen branche over een Governance code beschikt. Zij dienen daarnaast te voldoen aan de
Maassluise voorwaarden voor goed bestuur.

Dit formulier dient ingevuld te worden door rechtspersonen die subsidie aanvragen bij de gemeente Maassluis.
De verklaring moet ondertekend worden door één of meerdere bevoegde bestuurders (zoals opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel).

Naam organisatie

1 Vraagt uw organisatie op jaarbasis meer dan € 25.000,- subsidie aan bij de gemeente Maassluis?
Ja, ga door naar vraag 2.
Nee, ga door naar de ondertekening.

2 Onder welke branche valt uw organisatie?

3 Heeft uw branche een eigen Governance Code?
Ja, ga door naar vraag 4.
Nee, ga door naar vraag 6. U dient in gesprek te gaan met de gemeente over aansluiting bij de meest
passende Governance Code.

4 Voldoet uw organisatie aan alle eisen gesteld in de Governance Code?
Ja, ga door naar vraag 6.
Nee, ga door naar vraag 5.

5 Aan welke eisen kan uw organisatie op dit moment niet voldoen?
Leg uit waarom uw organisatie nog niet aan een of meer van de eisen voldoet en geef aan wanneer u dat wel kunt.

6 Voldoet uw organisatie aan alle eisen gesteld in de Maassluise Voorwaarden voor goed bestuur?
Ja, u kunt deze verklaring ondertekenen.
Nee, u dient uit te leggen waarom uw organisatie nog niet aan de eisen voldoet en wanneer u dat wel gaat doen. Hierover
dient u in gesprek te gaan met de gemeente.

Hierbij verklaren wij / verklaar ik bevoegd te zijn om namens de organisatie deze verklaring te ondertekenen.
Wij verklaren / ik verklaar, dat deze verklaring naar waarheid is ingevuld.
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