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 PROFIELSCHETS 

 

 van de Raad van Commissarissen 

 van AFC AJAX NV (“NV”) 

____________________________________________________________________ 

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en worden getoetst aan de 

maatschappelijke ontwikkelingen en strategische veranderingen bij de NV en zo nodig, na 

overleg met de Directie, worden aangepast. 

 

1. De Raad van Commissarissen zal bestaan uit 5 leden.  

 

2. Voor de vervulling van de taak van de Raad van Commissarissen zal er waar mogelijk 

naar gestreefd worden dat in deze Raad - gespreid over de verschillende leden 

daarvan - bepaalde deskundigheden en ervaring aanwezig zijn, zoals: 

     (a) kennis en ervaring op het gebied van professioneel- en amateur voetbal; 

     (b) kennis en ervaring op het gebied van public relations, media aangelegenheden 

en sociale verhoudingen;  

     (c) financieel-economische kennis en ervaring; 

     (d) juridische deskundigheid en ervaring in een beursgenoteerde vennootschap; 

     (e) deskundigheid en ervaring op het gebied van relaties met de KNVB, de FIFA en 

de UEFA; 

     (f) vaardigheid en ervaring op het gebied van relaties tussen het bedrijfsleven en 

de verschillende overheden. 
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 Het is uiteraard mogelijk dat in de persoon van één of meer commissarissen 

verschillende van bovengenoemde deskundigheden en soorten van ervaring 

gecombineerd aanwezig zijn. Het aantal gewenste deskundigheden behoeft dus niet 

gelijk te zijn aan het gewenste aantal leden van de Raad van Commissarissen. 

 

3. Iedere te benoemen of te herbenoemen commissaris dient over de navolgende 

kwaliteiten te beschikken: 

     (a) maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven dat hij 

of zij praktisch kan functioneren in de Raad van Commissarissen; 

     (b) in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de Directie en de 

algemene gang van zaken binnen de NV tijdig en op adequate wijze te 

controleren en te stimuleren en de Directie in de voorbereiding en uitvoering 

van het beleid met advies bij te staan; 

     (c) in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van 

Commissarissen en de Directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij 

ontstentenis van de Directie maatregelen te nemen om in de leiding van de 

onderneming te voorzien; 

(d) in staat zijn hun taak te vervullen zonder mandaat van degenen door wie zij 

zijn voorgedragen en onafhankelijk van de bij de NV betrokken deelbelangen. 

 

4. Er wordt naar gestreefd dat zoveel mogelijk personen in de Raad van Commissarissen 

actief werkzaam zijn in hun hoofdfunctie.  

 

5. Enkele commissarissen dienen tevens te beschikken over zodanige kwaliteiten dat zij 

als voorzitter leiding kunnen geven aan de Raad van Commissarissen en de algemene 

vergadering van aandeelhouders. 
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6. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat er sprake kan 

zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen 

als een team kan optreden. 

 

7. De Raad van Commissarissen toetst voor elke voordracht tot benoeming of 

herbenoeming de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van 

uitgangspunten van deze profielschets. 
 


