
50

Jaarverslag van het Longfonds 2012

bestuur en organisatie
gezamenliJke organisatie
Het Longfonds is zowel een gezondheidsfonds als een patiëntenvereniging met één missie 
en een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan en een meerjarenbegroting. Tussen Bestuur van 
de vereniging en Raad van Toezicht van de stichting zijn over en weer voordrachtsrechten 
voor benoeming vastgelegd.
De projecten in het meerjarenbeleidsplan horen afhankelijk van de aard en doelgroep van 
het project tot de vereniging of de stichting. De werkzaamheden voor de vereniging worden 
uitgevoerd door personeel van de stichting; de vereniging heeft geen eigen personeel in dienst.

samenstelling raad van toezicht 
oP 31 december 2012
De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad benoemd op basis van een procedure 
en profielschets conform de statuten. De Raad van Toezicht nodigt het Bestuur van de  
vereniging uit om minstens drie leden voor te dragen. Leden worden benoemd voor vier jaar.

Een reglement voor de Raad van Toezicht, inclusief profielschets, is verkrijgbaar bij het 
Longfonds.

Naam Benoemd in Jaar van aftreden
Zittingsduur 

1e termijn

Drs. H. Stellingsma M.Phil, voorzitter 2010 2015 5 jaar

Mr. M. Boumans MPM 2010 2014 4 jaar

Drs. J.J.C.M. Rooijmans-Rietjens, longarts 2009 2013 4 jaar

H. Stammes 2010 2014 4 jaar

C.C. Van der Sluis RA CPC 2009 2013 4 jaar

bestuur stichting oP 31 december 2012
M.R. Rutgers, MSc.

nevenFuncties bestuurder
Michael Rutgers MSc heeft overwegend nevenfuncties die voortvloeien uit zijn functie als 
bestuurder van het Longfonds, te weten:
•	 Bestuurslid	Stichting	Loterijacties	Volksgezondheid
•	 Adviesraad	Zorg	Binnen	Bereik
•	 Bestuursadviseur	Long	Alliantie	Nederland
•	 Voorzitter	Bestuurdersgroep	Huis	voor	de	Gezondheid
•	 Raad	van	Afgevaardigden	ONVZ

salaris bestuurder
De bestuurder van het Longfonds, de heer M.R. Rutgers, is in 2006 aangesteld bij de 
rechtsvoorganger van de Astma Fonds Longstichting, zijnde de vereniging het Nederlands 
Astma Fonds. Het jaarinkomen bedraagt 133.499 euro. Sinds 2009 heeft op het inkomen 
alleen inflatiecorrectie plaatsgevonden. 
Ieder jaar beoordeelt de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht van het Long-
fonds het functioneren van de bestuurder. Voor het vaststellen van de beloning hanteert 
de Raad van Toezicht de VFI-adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. De 
commissie heeft vastgesteld dat het salaris ook in 2012 binnen de bandbreedtes van deze 
regeling blijft.

relevante nevenFuncties leden raad van toezicht
Drs. H. Stellingsma
•	 Toezichthouder	De	Jutters,	Haaglanden
•	 Toezichthouder	Driestroom,	Nijmegen-Arnhem	
•	 Toezichthouder	Bureau	Jeugdzorg	Noord-Holland
•	 Lid	Raad	van	Commissarissen	woningcorporatie	De	Sleutels,	Leiden

Mr. M. Boumans
•	 Lid	Gedeputeerde	Staten	van	Groningen

Drs. J.J.C.M. Rooijmans-Rietjens, longarts
•	 Longarts	Gelre	Ziekenhuizen	Apeldoorn
•	 Lid	van	diverse	commissies	Gelre	Ziekenhuizen
•	 Medisch	lid	Regionaal	Tuchtcollege	te	Zwolle 


