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De Raad van Commissarissen en de Directeur/Bestuur zijn verantwoordelijk voor goed 
bestuur, goed toezicht, een goede verantwoording daarover en, in het verlengde 
daarvan, voor de naleving van de code. 
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De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang 

van zaken bij Sportaal en staat het bestuur met raad ter zijde (klankbord, advies etc.). 

 
De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang 
van Sportaal en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en 
wensen van aandeelhouders, belanghebbenden en andere bij de onderneming 
betrokkenen af. 

Het bestuur is belast met het besturen van de onderneming. Dat houdt onder meer in dat 
hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de 
strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor 
het naleven van wet- en regelgeving. 

 
Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de onderneming 
en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van 
belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af. 

 
Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 
voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen 
nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de onderneming. 

 
Het bestuur legt over het functioneren van de onderneming en over het eigen 
functioneren verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 
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Als maatschappelijke onderneming heeft Sportaal een bijzondere relatie met haar 
belanghebbenden. Daarmee worden in elk geval bedoeld degenen die direct  
sportbelang hebben bij Sportaal en zij die Sportaal nodig hebben om hun 
maatschappelijke functie te vervullen. 

 
Het bestuur en de Raad van Commissarissen staan open voor inbreng van de 
verschillende belanghebbenden en stakeholders uit de sport. Zij zorgen ervoor dat deze 
inbreng kunnen hebben bij het ontwikkelen van beleid en plannen die hen raken.  

 

Sportaal betrekt hen en informeert hen over gemaakte keuzen, de gerealiseerde 
prestaties en de gevolgen hiervan door middel van het delen van kennis, klankborden 
en het klanten monitoren; 


