Functieprofiel Lid Raad van Commissarissen FC Groningen
d.d. 30 april 2020

1.

Algemeen

De RvC van FC Groningen is heden als volgt samengesteld:






D.H. Mulder, voorzitter RvC, lid van de RvC sinds 24 juni 2019
E.H. Wielens, lid RvC vanaf 1 juli 2012
J.J. Haringsma (op voordracht gemeente), lid RvC vanaf 15 september 2015
F. Kuik, lid RvC vanaf 20 april 2017
B. Rubingh, lid RvC vanaf 15 juni 2019.

De RvC heeft een rooster van aftreden opgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat een
commissaris voor een periode van vier jaar wordt benoemd, waarna herbenoeming
plaats kan vinden.
De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken
in de organisatie. De RvC van FC Groningen vindt het daarbij belangrijk dat het toezicht
wordt uitgevoerd op een wijze die aansluit bij de ontwikkelingen van de organisatie. Het
toezicht dient er mede toe om de strategische koers van FC Groningen te versterken.
Daarnaast is het toezicht gericht op het als klankbord functioneren van de directie
waarbij gevraagd en ongevraagd adviezen worden gegeven.
De RvC van FC Groningen oefent zijn taken uit als collegiaal team. De RvC kent twee
commissies, te weten: de renumeratiecommissie en de auditcommissie. Elke commissie
bestaat uit minimaal twee leden.
Binnen de RvC van FC Groningen heerst een open en veilige sfeer, waarin alle zaken
benoemd kunnen worden. Ook de RvC werkt - net als de organisatie - vanuit het
basisprincipe; ruimte geven vanuit vertrouwen. Binnen de raad wordt tijd besteed aan
zelfreflectie en is er aandacht voor hoe de RvC en de directie elkaar kunnen blijven
versterken. Al hetgeen aan de RvC wordt overgelegd (stukken e.d) en al hetgeen wat
wordt besproken, blijft vertrouwelijk, tenzij anders wordt besloten. De RvC treedt slechts
bij monde van haar voorzitter naar buiten.
Bij de samenstelling van de RvC wordt er naar gestreefd dat alle relevante kennis
aanwezig is en alle relevante stakeholders zich vertegenwoordigd voelen. Hierbij valt te
denken aan deskundigheid op het gebied van financiën, supportersaangelegenheden,
voetbaltechniek/topsport, juridische zaken, openbaar bestuur, organisatieontwikkeling
en commercie/marketing. De leden van de RvC laten zich louter leiden door het belang
van de vennootschap.

2.

Functie-eisen (algemeen)

Van een commissaris worden de volgende competenties/ervaringen verwacht:











Affiniteit met de wereld van het voetbal;
Betrokken bij en geïnteresseerd in wat er bij FC Groningen speelt;
Kennis van en visie op de ontwikkeling van FC Groningen als voetbalorganisatie;
Bij voorkeur binding en/of affiniteit met de regio;
Relevante ervaring met toezichthouden bij andere organisaties;
Teamspeler;
Gevoel voor verhoudingen zowel binnen als buiten de organisatie;
Onafhankelijk in zijn of haar oordeelsvorming;
Strategisch en conceptueel kunnen denken en handelen;
Beschikt over integer en moreel besef.

3.

Functie-eisen (specifiek)

Voor de vacature in de Raad van Commissarissen zijn we op zoek naar een commissaris
die voldoet aan de algemene eisen en die:





Oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat er bij de supporters en sponsors van
FC Groningen leeft;
Een duidelijke visie heeft op de ontwikkelingen op het gebied van supporterszaken
en de businessclubs van FC Groningen;
In staat is om op gepaste wijze met de verschillende geledingen van de supporters
en sponsors contact te onderhouden en te communiceren;
Heeft of meerdere jaren heeft gehad een seizoenkaart op de Tonny van Leeuwen
Tribune, Koeman Tribune of Piet Fransen Tribune, dan wel aantoonbaar een nauwe
verbondenheid met FC Groningen en haar supporters en sponsors heeft, dan wel
gehad.

Teneinde het algemene belang van FC Groningen te kunnen dienen en onafhankelijk te
kunnen opereren vervult ook deze commissaris zijn functie zonder last of ruggenspraak.

