REFUGEE TEAM

Notulen Bijeenkomst Raad van Advies
Datum:

9 december 2019

Aanwezig:

Gief van Schijndel, Noémie Raaijmakers, Kaj Morel en Martijn
Berghman

—
[deel van oorspronkelijke notulen over de code sociale ondernemingen]
—
Reeds vastgelegd
Om te borgen dat het Refugee Team zichzelf met recht een sociale onderneming kan noemen
en dit in al haar facetten ook blijft, heeft Martijn in de vergadering aangegeven graag toe te
willen treden tot het register van de Code Sociale Ondernemingen. In de bijeenkomst is
besproken dat lijn met deze code heeft het Refugee Team reeds een aantal zaken vastgelegd
in haar statuten:
•

de maatschappelijke missie van de vennootschap (artikel 2 en 2a)

•

de controlerende en toezichthoudende bevoegdheden van de Raad van Advies (artikel 18 t/
m 20).

Vastgesteld in de vergadering
Daarnaast zijn een aantal zaken die het Refugee Team reeds heeft doorgevoerd in haar
bedrijfsvoering, die niet zijn opgenomen in de statuten. In de vergedering is vastgesteld dat:
•

Binnen de vennootschap sprake is van dividendbeperking van 30%: dit wil zeggen dat ten
minste 70% van de winst na belastingen zal worden aangewend ten behoeve van de
sociale missie van de vennootschap (zoals vastgelegd in artikel 2 en 2a van de statuten). De
vergadering van aandeelhouders heeft de mogelijkheid om 30% van de winst na
belastingen als dividend uit te laten keren.

•

Bij staken of liquidatie van de vennootschap geld een zelfde beperking: ten minste 70%
van de middelen zullen worden aangewend ten behoeve van de sociale missie van de
vennootschap.

•

De verhouding tussen het brutosalaris van de meest- en minstverdienende medewerker
binnen de vennootschap zal nooit meer dan een factor 7 zijn.

De vergadering van aandeelhouders dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen bij de
Raad van Advies voor het uitkeren van dividend alsmede het staken of liquideren van de
vennootschap.
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