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Tegenstrijdig belang 

Toelichting 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is helder over mogelijk tegenstrijdig belang: een bestuurder of 

commissaris mag niet deelnemen aan besprekingen of besluitvorming over onderwerpen waar hij of zij een 

persoonlijk belang bij heeft dat strijdig is met het belang van de stichting.  

Om helderheid te hebben over mogelijke tegenstrijdigheid van belangen, heeft het bestuur besloten tot een 

inventarisatie van alle functies, nevenfuncties en relaties, die potentieel tot een tegenstrijdig belang kunnen leiden 

bij de bestuursleden, alsook bij de directeur van Stek.  

Om openheid te geven over potentieel tegenstrijdige belangen wordt deze inventarisatie op de website 

gepubliceerd.  

Bij de eerstvolgende statutenwijziging zal tevens een regeling van tegenstrijdig belang worden opgenomen in de 

statuten.  

Inventarisatie 

Functies, nevenfuncties en relaties van de bestuursleden en de directeur van Stek, welke potentieel tot een 

tegenstrijdig belang kunnen leiden: 

• Chris van Dam (voorzitter) 

o lid van de wijkgemeente Maranathakerk van de Protestantse Kerk Den Haag 

o rechter in opleiding in de Rechtbank Rotterdam 

o voorzitter van het bestuur van de stichting Epafras te Leiden 

o lid van de Raad van Toezicht van de stichting Safecin (Fraudehelpdesk) te Apeldoorn 

• Kerst Troost (penningmeester) 

o lid van de wijkgemeente Duinzichtkerk van de Protestantse Kerk Den Haag 

• Christine Otten (secretaris) 

o senior adviseur van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) 

• Charlotte van der Leest  

o predikant van de wijkgemeente Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk van de Protestantse Gemeente 

Scheveningen 

• Rajesh Ramnewash 

o lokaal bestuurder FNV voor de regio's Drechtsteden, Rotterdam- Rijnmond, Haaglanden, Delftland/ 

Westland en de baronie van Breda. Lid Algemeen Bestuur Arbeidsmarktregio Drechtsteden. 

o voorzitter van de stichting Ghandi Non-violence Foundation 

• Josée Rijken 

o founder TheLabs 

o founder Josée Rijke Conceptmaker 

o lid van de Protestantse Kerk Den Haag 

 

• Derk Stegeman (directeur) 

o Predikant, verbonden aan de Protestantse Kerk in Den Haag, met als bijzondere opdracht het werk 

voor stad en kerk 

o lid van de wijkgemeente Zuidwest van de Protestantse Kerk in Den Haag en echtgenoot van W. 

Verkuyl, predikant van deze wijkgemeente 

o uitvoerend secretaris van de Diaconie 

o lid van de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken 


