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ALV 6 juni 2009

● Goed:
– Iedereen kan meedoen
– Geen nodeloze formaliteiten

● Beter:
– Duidelijkheid voor nieuwkomers
– Aandacht vooraf voor samenwerking binnen 

bestuur
– Beeldvorming naar buiten



  

Informatie

● Informatie die niet gebonden is aan personen, 
wordt op internet gepubliceerd

● Persoonsgebonden informatie wordt alleen aan 
de leden van de vereniging bekendgemaakt

● Alle kandidaten krijgen dezelfde mogelijkheid 
informatie naar leden te sturen, gebundeld via 
secretaris.



  

Procedure tijdig bekend

● Het bestuur maakt in november de stappen en 
data voor de bestuursverkiezing bekend aan 
alle leden

● Hierbij zit ook een profiel voor het bestuur
● Verwerken discussies deze najaars ALV



  

Profiel

● Inhoud:
– wat verwachten we van elk bestuurslid
– wat verwachten we van bestuur als geheel

● omvang
● samenstelling

● IJkpunt voor discussie
– verschillende inzichten mogelijk, alleen norm 

voorzover leden er niet anders over denken
– maakt discussies expliciet 



  

Belangstellenden werven

● Na de publicatie kan iedereen zich bij de 
secretaris melden als belangstellende voor het 
nieuwe bestuur
– ook zittende bestuursleden en mensen die nog 

geen lid zijn
– puur kwestie van interesse en op zichzelf nog geen 

kandidatuur, 
– maar wie zich kandidaat stelt zonder eerdere 

belangstelling, heeft iets uit te leggen



  

Kennismaking

● Nieuwjaarsreceptie
– samen met andere organisaties

● Alle belangstellenden worden uitgenodigd voor 
één kennismakingsbijeenkomst medio januari 
2010 (avond door de week)

● Eind januari wordt jaarvergadering 
geconvoceerd

● Jaarvergadering zaterdag 13 maart 2010



  

Uitnodiging jaarvergadering

● Ieder lid dat zich kandidaat stelt tussen de 
kennismaking en de eerder bekend gemaakte 
datum waarop het bestuur de agenda voor de 
jaarvergadering vaststelt, wordt in de 
uitnodiging voor de vergadering vermeld

● Hierbij wordt (een verwijzing naar) informatie 
van deze kandidaten meegestuurd



  

Late kandidaatstelling

● Leden die zich na vastelling van de agenda 
kandidaat nog kandidaat stellen, moeten ter 
vergadering uitleggen waarom.



  

Volmachten

● Een lid dat niet naar de vergadering komt en 
een ander lid wil machtigen, geeft dit vooraf 
aan dat lid en de secretaris door.

● De secretaris maakt aan het begin van de 
vergadering bekend welke volmachten er zijn 
verleend.



  

Jaarvergadering

● Alle kandidaten krijgen de gelegenheid zich 
ter vergadering nog kort te presenteren

● Elke kandidaat moet met meer stemmen voor 
dan tegen worden gekozen

● Als meer kandidaten een meerderheid halen 
dan er plaatsen zijn, vallen de kandidaten met 
het kleinste aantal voor-stemmen, af.
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