 Secretariaat: Mw. Splint-Keilman, Beijemansweg 4, 1251 PG Laren
 E-mail: pasplint@hetnet.nl
 Web: www.stfrancishospital-msg.nl

________________________________________________________
Stichting St Francis’ Hospital Medical Support Group
INTEGRITEITSBELEID
1. Al onze bestuurders hebben kennisgenomen van de Gedragscode Bestuursleden St
Francis’ Hospital Medical Support Group.
2. Het bestuur van de St Francis’ Hospital Medical Support Group heeft een evenwichtige
samenstelling. Onze stichting wordt te allen tijde bestuurd door tenminste drie bestuurders
met evenveel stemrecht. Geen van deze drie bestuurders voeren een gemeenschappelijke
huishouding of komen uit één gezin.
3. Door de samenstelling van het bestuur (minimaal vijf leden) van de stichting St Francis’
Hospital Medical Support Group is blokvorming door bestuursleden uit één
gezin/huishouding voorkomen. Er is sprake is van een goede, onafhankelijke,
stemverhouding.
4. Onze bestuurders zijn zo gekozen dat de kans op belangenverstrengeling miniem is.
Om dit transparant te maken publiceren wij op onze website de overige activiteiten van
bestuurders (werk, andere bestuurs- of adviesfuncties).
5. Onze bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een vergoeding voor de
werkelijke kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van hun bestuurstaken.
Uitbetalingen vinden plaats op basis schriftelijk ingediende declaraties, geparafeerd door de
voorzitter.
6. Onze stichting gaat zorgvuldig om met de aan haar toevertrouwde middelen en goederen;
we verspillen de middelen en goederen niet. De stichting accepteert geen corruptie of
chantage, en doet al het mogelijke om dat te voorkomen.
7. Onze lokale partner in Katete, Zambia, is het management van St Francis Hospital.
Goed gefundeerde verzoeken om onmiddellijke steun kunnen door het bestuur worden
gehonoreerd met een maximum van 15.000 euro.
8. Projecten worden in samenwerking met deze lokale partner uitgevoerd. Voor projecten
met een waarde van meer dan 5000 euro wordt er door beide partijen een Memorandum of
Understanding getekend.
9. Jaarlijks vindt er kascontrole plaats en wordt de jaarrekening gecontroleerd door een
onafhankelijke buitenstaander.
10. Bij onze reizen naar ons project gedragen wij ons professioneel en respectvol. Wij
accepteren geen gunsten, van welke aard dan ook, van mensen, bedrijven of organisaties die
een direct belang hebben bij onze aanwezigheid als persoon of in onze hoedanigheid van
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vertegenwoordiger van de stichting.
Onder professioneel gedrag verstaan wij ook respect voor de zeden en gewoonten van de
lokale bevolking.

