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Reglement provinciale commissies en Provinciale Vergaderingen 
 
Artikel 1. Provinciale commissie 
1.1  De leden van de vereniging zijn op grond van artikel 10 lid 1 van de statuten ingedeeld in 
 afdelingen, waarvan de grenzen samenvallen met die van de provincies. 
1.2  Iedere afdeling heeft op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten een provinciale commissie 
 bestaande uit de vanuit de desbetreffende afdeling benoemde leden van de bondsraad.  
1.3  De provinciale commissie zal vergaderen indien zulks noodzakelijk is in het kader van het 
 voordragen van leden voor de vervulling van vacatures in de bondsraad. Een vergadering van de 
 provinciale commissie wordt belegd en voorgezeten door de afdelingsvoorzitter of zijn 
 plaatsvervanger uit de betreffende provincie. Van de besluiten van de vergadering wordt door 
 één van de leden, daartoe uitgenodigd door de afdelingsvoorzitter, een verslag opgemaakt. 
1.4  De vergaderingen van de provinciale commissie zijn besloten; de in de vergadering dienende 
 stukken zijn niet openbaar. 
 
Artikel 2. Vacatures en kandidaten bondsraad 
2.1  Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk na 1 juni door de zorg van de secretaris van de vereniging 
 een overzicht opgemaakt van vacatures in de bondsraad waarin voorzien moet worden. Dit 
 overzicht wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de provinciale commissie.  
2.2  Indien op één januari van een jaar een vacature in de bondsraad moet worden vervuld zal de 
 secretaris van de vereniging vóór één september van het voorafgaande jaar ervoor zorg dragen 
 dat op de website van de vereniging de procedure die in dat voorafgaande jaar voor de vervulling 
 van de vacature moet worden gevolgd, wordt aangekondigd.  
2.3  Door de provinciale commissie kunnen naar hun opvatting geschikte kandidaten voor de  vacatures 
 worden voorgedragen. 
2.4  De leden van de bondsraad die periodiek aftredend zijn doch voor herbenoeming in aanmerking 
 komen worden, indien zij daarin bewilligen, toegevoegd aan de kandidaten bedoeld in lid 3 van 
 dit artikel.  
2.5  Alle kandidaten als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel zullen worden uitgenodigd voor de 
 beoordeling door de provinciale commissie relevante gegevens te verstrekken aan de commissie 
 door tussenkomst van de secretaris van de vereniging. Als relevante gegevens worden in ieder 
 geval beschouwd persoonsgegevens, een curriculum vitae en de overwegingen die leidden tot  de 
 belangstelling voor het lidmaatschap van de bondsraad.  
2.6  De in lid 5 van dit artikel bedoelde informatieformulieren zullen door de zorg van de secretaris 
 van de vereniging ter beschikking worden gesteld aan de betrokken provinciale commissie. 
 Indien de provinciale commissie van opvatting is dat de verstrekte informatie onvoldoende is, 
 kan zij, als regel door tussenkomst van de secretaris van de vereniging, aanvulling vragen.  
 
Artikel 3. Stemming en benoeming door provinciale commissie 
3.1  Besluiten van de provinciale commissie worden in overeenstemming met artikel 20 van de 
 statuten genomen met de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij ieder 
 van de leden van de commissie overeenkomstig artikel 20 van de statuten één stem heeft. 
 Een lid kan zijn stem niet door een gemachtigde doen uitbrengen. 
3.2  In de vergadering zal een enkelvoudige voordracht worden opgemaakt voor elke vacature in de 

bondsraad waarin moet worden voorzien vanuit de desbetreffende afdeling.  
3.3  De voordracht dient, overeenkomstig artikel 12 lid 1 van de statuten schriftelijk te geschieden 

uiterlijk op 15 oktober van het betreffend jaar. De secretaris van de vereniging zal ervoor zorg 
dragen dat de voordrachten worden geplaatst op de website van de vereniging onder vermelding 
dat de stemgerechtigde leden binnen die afdeling voor de daaropvolgende vijftien november de 
mogelijkheid hebben tot het stellen van een tegenkandidaat. Een (tegen) kandidaat kan 
tezelfdertijd slechts voor één vacature (tegen)kandidaat zijn en dient zijn woonplaats te hebben 
in de desbetreffende provincie. 

3.4  Indien naast een door een provinciale commissie voorgedragen kandidaat geen tegenkandidaat 
 wordt gesteld, is de door de provinciale commissie voorgedragen kandidaat gekozen als lid van de 
bondsraad. 

  
Artikel 4. Stemming en benoeming door provinciale vergadering  
4.1  Indien naast de door een provinciale commissie voorgedragen kandidaat een tegenkandidaat is 
 gesteld, zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 leden 6 tot en met 9  van de statuten in de 
 maand december of januari een provinciale vergadering worden gehouden waarin uit de door de 
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 provinciale commissie voorgedragen kandidaten en de gestelde tegenkandidaten leden van de 
 bondsraad worden gekozen. 
4.2  Het stellen van tegenkandidaten geschiedt schriftelijk en de kennisgeving daartoe moet voor 

vijftien november van elk jaar zijn ingediend bij de secretaris van de vereniging; een zodanig 
voorstel dient te zijn ondertekend door ten minste vijfentwintig stemgerechtigde leden met 
woonplaats in de desbetreffende provincie. 

4.3  Een voorstel tot het stellen van een tegenkandidaat dat niet tijdig is ingediend of dat niet aan de 
vereisten voldoet, wordt niet in aanmerking genomen. 

4.4  Een provinciale vergadering wordt opgeroepen door de secretaris van de vereniging namens het 
bestuur. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste 
eenentwintig dagen via de website van de vereniging waarbij de oproeping gedurende de 
oproepingstermijn tot aan de vergadering toegankelijk is. De oproeping vermeldt het tijdstip, de 
plaats, de namen van voorgedragen kandidaten en van gestelde tegenkandidaten.  

4.5  Een provinciale vergadering is toegankelijk voor de leden van de vereniging die hun woonplaats 
hebben in de desbetreffende provincie en die zich als zodanig kunnen legitimeren en zich 
uiterlijk veertien dagen voor de vergadering aanmelden. 

4.6  Elke provinciale vergadering wordt voorgezeten door de afdelingsvoorzitter, dan wel een lid van 
 de bondsraad afkomstig uit desbetreffende afdeling. De secretaris van de vereniging is 
 secretaris van elke provinciale vergadering. 
4.7 Slechts gewone leden die hun woonplaats hebben in de desbetreffende provincie, hebben het 

recht het woord te voeren en te stemmen. Het recht het woord te voeren en het stemrecht van 
minderjarige leden kan uitsluitend door hun wettelijke vertegenwoordiger worden uitgeoefend.  

4.8  Een stemgerechtigd lid kan in één vacature slechts één voorstel tot tegenkandidaatstelling 
steunen. 

4.9 De leden van het bestuur en de raad van toezicht hebben het recht een provinciale 
 vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch hebben daarin geen  stemrecht. 
4.10  De door de provinciale commissie voorgedragen kandidaat is gekozen, tenzij in de 
 provinciale vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van de in die 
 vergadering geldig uitgebrachte stemmen de gestelde tegenkandidaat wordt benoemd.  
 
Artikel 5. Tijdschema en communicatie 
5.1  Jaarlijks wordt uiterlijk 1 juni door de zorg van de secretaris van de vereniging een tijdschema 
 gemaakt, waarin wordt opgenomen de verschijningsdatum van de in dit reglement genoemde 
 berichten in een officiële publicatie, de uiterste datum van aanlevering van de kopij en de  daaruit 
 voortvloeiende relevante data.  
5.2  De secretaris van de vereniging draagt zorg voor de coördinatie van de 
 kandidaatstellingsprocedure in overleg met de voorzitter van de provinciale commissie, en 
 draagt zorg voor de vereiste communicatie in het proces van de kandidaatstelling.  
 
Artikel 6. Reglement  
6.1  Het Reglement provinciale commissies en Provinciale Vergaderingen is een reglement in de 

 zin van artikel 25 van de statuten en is door de bondsraad in zijn vergadering van 27 januari 2018 
vastgesteld en treedt op 28 januari 2018 in werking. 

6.2  Het Reglement provinciale commissies en Provinciale Vergaderingen dat door de bondsraad in 
januari 1992 is vastgesteld en voor het laatst is gewijzigd bij besluit van 21 juni 2014, is daarmee 
op 28 januari 2018 komen te vervallen.  

 

 


