
STATUTEN STICHTING NALEVING CAO TENTOONSTELLINGSBEDRIJVEN (SNTB) 

 

Artikel 1 

NAAM, ZETEL EN DUUR 

1. De Stichting draagt de naam: 

 "Stichting Naleving cao Tentoonstellingsbedrijven", afgekort SNTB. 

2. Zij is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam. 

 

Artikel 2 

DOEL 

De Stichting heeft ten doel te bevorderen dat de bepalingen van de Collectieve 

Arbeidsovereenkomst Tentoonstellingsbedrijven (hierna aan te duiden als: cao), met haar ten 

dienste staande middelen algemeen en volledig worden nageleefd. 

 

Artikel 3 

VERWEZENLIJKING VAN HET DOEL 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

1. het houden van toezicht op de naleving van de cao; 

2. het doen van onderzoek, gericht op verbeterde toepasbaarheid van de cao; 

3. het verzamelen van feitelijke gegevens over de lonen ten behoeve van de bij de cao 

betrokken partijen; 

4. het doen van onderzoek, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van enquêtes, gericht op de 

naleving van de cao in individuele bedrijven; 

5. het namens de bij de cao betrokken partijen optreden in en buiten rechte, zo nodig ter 

verkrijging van maatregelen tegen hen die de bepalingen van de cao niet getrouw naleven. 

 

Artikel 4 

BESTUUR 

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vier leden, alsmede één onafhankelijke voorzitter. 

2. De werkgeversorganisatie die partij is bij de cao benoemt twee bestuursleden. 

Elk van de werknemersorganisaties die partij is bij de cao benoemt één bestuurslid. 

3. De organisaties wijzen voor ieder lid dat zij hebben benoemd een plaatsvervanger aan, die 

bij ontstentenis of verhindering van dat lid diens plaats inneemt; hetgeen is bepaald ten 

aanzien van bestuursleden geldt evenzeer voor hun plaatsvervangers. 

4. De organisaties die partij zijn bij de cao (de werkgeversorganisatie CLC-VECTA en de 

werknemersorganisaties FNV Meubel & Hout en CNV  Vakmensen) wijzen een onafhankelijke 

voorzitter aan, welke voor een periode van vier jaar wordt benoemd. 



5. Het bestuur wijst jaarlijks uit zijn midden een penningmeester, een eerste en een tweede 

secretaris aan. 

6. De functies van penningmeester en tweede secretaris kunnen ook door één persoon worden 

vervuld. 

7. De functies van eerste en tweede secretaris, worden om beurten, telkens voor een periode 

van één jaar, door een werkgeverslid, respectievelijk werknemerslid, vervuld. De wisseling 

van de functies geschiedt in de eerste bestuursvergadering na vaststelling van het 

jaarverslag.  

Voor de eerste maal treedt een werkgeverslid als eerste secretaris op. 

Voor de eerste maal treedt een werknemerslid als tweede secretaris op. 

Voor de eerste maal treedt een werknemerslid als penningmeester op. 

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging, dan wel door het overlijden van het bestuurslid; 

b. door het intrekken der benoeming door de organisatie die de vertegenwoordiger heeft 

aangewezen; 

c. indien de organisatie waardoor de vertegenwoordiger is aangewezen niet langer partij is 

bij de cao. 

 

Artikel 5 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en het beheer van haar vermogen; 

het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, over het 

vermogen van de Stichting te beschikken. 

 

2. Het bestuur beslist in alle zaken, waarin de beslissing niet is opgedragen of gedelegeerd aan 

anderen. 

 

3. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder niet 

begrepen de bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en verzwaring van registergoederen (artikel 291 lid 2 boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek). 

 

4. Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen indien de cao dan wel het reglement Stichting 

Naleving cao Tentoonstellingsbedrijven niet wordt nageleefd. 

 

Artikel 6 

VERTEGENWOORDIGING 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter afzonderlijk en de 

eerste en tweede secretaris gezamenlijk. 

3. De voorzitter en de eerste en tweede secretaris van het bestuur onderhouden regelmatig 

contact met de partijen, betrokken bij de cao. 



4. Het bestuur kan besluiten, één of meer bestuursleden als ook derden volmacht te verlenen 

om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 7 

WERKWIJZE 

1. De werkwijze van het bestuur wordt in het bestuursreglement nader uitgewerkt. 

2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter het nodig oordeelt of twee of meer 

bestuursleden daartoe de wens te kennen geven. 

3. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in vergaderingen, waarin ten minste de 

helft van de werkgeversleden en ten minste de helft van de werknemersleden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

Indien deze aantallen niet aanwezig zijn, wordt na ten minste één week, doch ten hoogste 

binnen veertien dagen na deze vergadering een tweede vergadering belegd, waarin voor het 

nemen van besluiten geen quorum is vereist. 

4. a.  De door de werkgeversorganisatie benoemde secretaris heeft twee stemmen. 

 b.  Het door de werkgeversorganisatie benoemde bestuurslid heeft één stem. 

 c.  Het door de werknemersorganisatie FNV Meubel & Hout benoemde bestuurslid heeft twee   

stemmen. 

 d.  Het door de werknemersorganisatie CNV  Vakmensen benoemde bestuurslid heeft één 

stem. 

5. Indien het aantal ter vergadering uit te brengen stemmen niet gelijkwaardig is verdeeld 

tussen de aanwezige werkgevers- en werknemersleden, dan brengen de aanwezige 

werkgevers-, respectievelijk werknemersleden de stem(men) uit die zijn groep in totaal 

heeft. 

6. Indien echter in de tweede vergadering één der hierboven bedoelde groepen niet 

vertegenwoordigd is, brengt ieder lid van de andere groep zijn gewone stem(men) uit, als 

bedoeld onder lid 4. 

7. Voor de totstandkoming van een besluit bij stemming is, tenzij bij deze statuten anders is 

bepaald, de meerderheid vereist van het aantal uitgebrachte stemmen. 

8. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij de bepaling van de stemmenmeerderheid 

blijven blanco stemmen en stemmen van onwaarde buiten beschouwing. 

9. Bij stemmingen over personen, heeft de persoon over wie gestemd wordt een blanco stem. 

10.  Stemmingen over personen binnen het bestuur geschieden schriftelijk. Bij de bepaling van 

de stemmenmeerderheid blijven blanco stemmen en stemmen van onwaarde buiten 

beschouwing. 

11.  Het bestuur besluit alleen over onderwerpen die geagendeerd zijn, tenzij in een vergadering 

waarin alle bestuursleden aanwezig zijn met meerderheid van stemmen anders wordt 

besloten. 

12.  Buiten de vergadering kunnen besluiten genomen worden, indien alle bestuursleden hun  

stem schriftelijk hebben uitgebracht. 

13.  Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. 



 

Artikel 8 

UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

1. Het bestuur kan de in artikel 3 genoemde werkzaamheden aan derden opdragen. 

2. Ter ontlasting van de in artikel 4 genoemde secretarissen kunnen derden, genoemd in het 

vorige lid, de afwikkeling van correspondentie, samenstelling van de notulen en rapporten en 

het beheer van de geldmiddelen overnemen. 

3. Degene(n) aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen, woont (wonen) de vergadering van 

het bestuur bij, doch heeft (hebben) daarin slechts een adviserende stem. 

 

Artikel 9 

GELDMIDDELEN 

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

   a. de bijdragen ingevolge de desbetreffende bepalingen van de cao 

Tentoonstellingsbedrijven; 

   b. andere inkomsten. 

2. De door de Stichting verkregen bedragen uit hoofde van oplegging van de in artikel 5 lid 4 

genoemde sancties worden toegevoegd aan de middelen van de Stichting ter instandhouding 

van het bestuurlijke en uitvoerende apparaat. Het surplus aan bedragen vloeit terug naar de 

middelen van de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. 

Artikel 10 

BOEKJAAR 

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 11 

BEGROTING 

1. Telkenjare voor één december wordt door de penningmeester een begroting van uitgaven en 

inkomsten voor het volgende boekjaar opgesteld, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd 

aan het bestuur. 

 

Zulks geldt niet voor de begroting van uitgaven en inkomsten voor het jaar waarin de 

Stichting is opgericht; bij de oprichtingsvergadering van de Stichting zal een begroting van 

uitgaven en inkomsten voor dat jaar worden vastgesteld. 

2. De begrotingen worden ingericht en gespecificeerd naar de aard van de door de Stichting 

verrichte werkzaamheden, welke overeen dienen te komen met de onder artikel 6 van de 

cao Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven en artikel 3 van de Statuten Stichting Sociaal 

Fonds Tentoonstellingsbedrijven bedoelde bestedingsdoelen c.q. activiteiten. 

3. Uiterlijk drie weken na de goedkeuring door het bestuur wordt de begroting beschikbaar 

gesteld voor bij de Stichting betrokken werkgevers en werknemers, alsmede op één of meer 

door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen. 

 



 

 

Artikel 12 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 

1. Het bestuur is verplicht een administratie bij te houden. 

2. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

3. Telkenjare voor één april brengt het bestuur een (financieel) verslag uit van de 

werkzaamheden der Stichting in het voorafgaande boekjaar en doet onder overlegging van 

een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over het in dat jaar 

gevoerde beleid. 

Het verslag wordt mede voorgelegd aan de organisaties van werkgevers en werknemers, 

betrokken bij deze CAO. 

4. Het verslag dient volgens de in artikel 6 van de CAO Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven 

en artikel 3 van de Statuten Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven bedoelde 

bestedingsdoelen c.q. activiteiten te zijn gespecificeerd en gecontroleerd door een door het 

bestuur aangewezen registeraccountant of accountant-administratieconsultant met 

certificerende bevoegdheid, uit welke stukken blijkt dat de uitgaven conform de 

bestedingsdoelen zijn gedaan. 

5. Het jaarverslag en de accountantsverklaring worden ter inzage van de bij het fonds 

betrokken werkgevers en werknemers neergelegd ten kantore van het fonds, alsmede op 

één of meer door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen 

plaatsen. 

6. Het verslag en de accountantsverklaring worden op aanvraag van de bij het fonds betrokken 

werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten. 

 

Artikel 13 

GOEDKEURING VAN STUKKEN 

Voor vaststelling van de begroting en goedkeuring van het jaarverslag en de rekening en 

verantwoording een unaniem besluit van de stemgerechtigde bestuursleden vereist. 

 

Artikel 14 

REGLEMENTEN 

1. Het bestuur is bevoegd voor de uitvoering van zijn taak één of meer reglementen vast te 

stellen. 

2. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt niet genomen dan nadat twee maanden 

zijn verstreken sinds de dag waarop het in lid 1 bedoelde voorstel door het bestuur is 

toegezonden aan de organisaties betrokken bij deze cao. 

3. Een besluit tot wijziging van de reglementen kan slechts worden genomen in een daartoe 

speciaal bijeengeroepen bestuursvergadering met een meerderheid van twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen van de werkgevers- en de werknemersleden in een vergadering 

waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Indien de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuursleden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp 

rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar 



aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden, mits die vergadering wordt gehouden 

binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming 

plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen. 

4. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met 

deze statuten, noch met enige bepaling uit de cao. 

Artikel 15 

STATUTENWIJZIGING 

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. De bepalingen van artikel 14 lid 2 en 3 zijn 

van overeenkomstige toepassing. 

2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt.  

Artikel 16 

ONTBINDING 

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. De bepalingen van artikel 14 lid 2 en 3 zijn 

van overeenkomstige toepassing. 

2. De Stichting wordt bovendien ontbonden door haar insolventie nadat zij in staat van 

faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de 

boedel, zomede door rechterlijke uitspraak in de bij wet genoemde gevallen. 

Artikel 17 

VEREFFENING 

1. De vereffening geschiedt door het bestuur. 

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de 

vereffening van haar zaken nodig is. 

3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en 

nodig van kracht. 

4. Een eventueel positief saldo zal na vereffening terugvloeien in het vermogen van de Stichting 

Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. 

Artikel 18 

ALGEMENE BEPALING 

Het bestuur beslist in alle zaken waarin de statuten en reglementen niet voorzien. 

 


