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Inleiding 

De Cure ADOA Foundation wil op een integere wijze te werk gaan om haar doelstellingen 

(o.a. fondsenwerving en het creëren van naamsbekendheid) te behalen. Op de in dit 

document aangegeven richtlijnen en gedragsregels is de Cure ADOA Foundation 

aanspreekbaar. 

Interne gedragsregels 

1. Deze gedragsregels gelden voor alle partijen die verbonden zijn aan de Cure ADOA 

Foundation (bestuursleden, medische adviesraad, overige vrijwilligers en leden). 

2. Bij regel 1 genoemden  dienen te handelen conform de reglementen van de Cure 

ADOA Foundation alsmede binnen de wet- en regelgeving en de algemeen 

aanvaarde maatschappelijke normen en waarden. 

3. Bij kosten dient overlegd te worden binnen het bestuur of deze aanvaardbaar zijn en 

hoe deze verdeeld worden binnen het bestuur. 

4. Bestuursleden dienen bij een totale onbereikbaarheid van >7 dagen dit te melden bij 

de rest van het bestuur zodat eventuele besluitvormingen niet stil komen te liggen.  

5. Zelfgemaakte informatieve presentaties en documenten dienen niet zonder 

goedkeuring van de auteur gedeeld te worden. 

6. De Cure ADOA Foundation biedt een prettig en veilig werkklimaat. Daarbij hoort dat 

bestuursleden en overige vrijwilligers elkaar collegiaal en met respect behandelt. 

Discriminatie, agressie, pesten en (seksuele) intimidatie zijn uit den boze en wordt 

niet getolereerd.  

Externe gedragsregels 

1. Bestuursleden en overige vrijwilligers hebben ten opzichte van derden een correcte, 

dienstverlenende instelling. Derden worden altijd met respect behandeld, ongeacht 

hun afkomst, religie, etniciteit, politieke overtuiging of hun gedragingen.  

2. De Cure ADOA Foundation gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met informatie van 

derden. Hun privacy wordt gerespecteerd, informatie wordt deugdelijk opgeslagen 

en van de beschikbare kennis wordt geen oneigenlijk gebruik gemaakt. De 

bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierin 

leidend.  

3. Bestuursleden en overige vrijwilligers doen in contacten met derden geen uitlatingen 

die het functioneren of het imago van de Cure ADOA Foundation kunnen schaden.  

4. Bestuursleden en overige vrijwilligers vervullen geen nevenfuncties die in strijd 

kunnen zijn of in concurrentie treden met de belangen van de Cure ADOA 

Foundation. 

 

 

 

 


