
Reglement Themavergadering  
 
Artikel 1. Themavergadering op verzoek van leden 
1.1  Op grond van artikel 10.3 van de statuten is het bestuur, op verzoek van ten minste 

 eenhonderd stemgerechtigde leden, gehouden binnen twaalf weken na ontvangst van dit 
 verzoek een Themavergadering, hierna te noemen ‘vergadering’ te doen oproepen. 

1.2  Een zodanig verzoek moet schriftelijk geschieden, onder opgave van de te behandelen 
 onderwerpen. 

1.3  Een verzoek kan worden afgewezen indien de te behandelen onderwerpen minder dan achttien 
 maanden voor de indiening van het verzoek in een vergadering of in een vergadering van de 
 bondsraad aan de orde zijn geweest. 

 
Artikel 2. Themavergadering op verzoek van bestuur  
2.1 Onverminderd het bepaalde in 10.3 van de statuten kan op grond van 10.4 van de statuten een 
 vergadering ook worden gehouden op verzoek van het bestuur. 
 
Artikel 3. Oproeping Themavergadering  
3.1 De vergadering wordt opgeroepen door de secretaris van de vereniging namens het bestuur.  
3.2  De oproeping geschiedt door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging 

 (hierna te noemen: “de website van de vereniging”) welke gedurende de oproepingstermijn tot 
 aan de vergadering toegankelijk is.  

3.3    De oproeping van een vergadering geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste 
 één maand en ten hoogste twee maanden.  

3.4  De oproeping vermeldt het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering alsmede de wijze 
 van aanmelding.  

 
Artikel 4. Toegang tot Themavergadering  
4.1 Een vergadering is toegankelijk voor de leden van de vereniging die zich uiterlijk veertien dagen 
 voor de vergadering aanmelden en zich ter vergadering als lid kunnen legitimeren.  
 
Artikel 5. Agenda 
5.1  Voor een vergadering als bedoeld in artikel 1 dragen de verzoekers zorg voor een schriftelijk 

gemotiveerde toelichting op de op hun verzoek op de agenda vermelde, in de vergadering te 
behandelen onderwerpen. Deze toelichting dient uiterlijk één maand voor de vergadering door 
de secretaris van de vereniging te zijn ontvangen.  

5.2 Voor een vergadering als bedoeld in artikel 2 draagt de secretaris van de vereniging zorg voor 
een schriftelijke toelichting op de op verzoek van het bestuur op de agenda vermelde, in de 
vergadering te behandelen onderwerpen.  

 
Artikel 6. Vergaderstukken  
6.1 De leden van de vereniging die zich aanmelden voor een vergadering ontvangen uiterlijk een 
 week voor de vergadering, dan wel onmiddellijk na hun aanmelding, de agenda en de 
 toelichtingen en een uitnodiging die als bewijs van toegang dient en tevens aangeeft dat aan 
 stemmingen mag worden deelgenomen.  
 
Artikel 7. Voorzitter en secretaris  
7.1  De vergadering wordt voorgezeten door de technisch onafhankelijk voorzitter.  
7.2  De secretaris van de vereniging is secretaris van de vergadering.  
7.3  De secretaris draagt zorg voor de aanwezigheid van een notulist voor de verslaglegging van de 

 vergaderingen.  
 
Artikel 8. Recht om het woord te voeren en stemrecht  
8.1  Slechts gewone leden 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. 

8.2  De leden van het bestuur en de raad van toezicht hebben het recht de vergaderingen bij te 
 wonen en het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht.  

 



Artikel 9. Ordelijk verloop Themavergadering  
9.1  De technisch onafhankelijk voorzitter van de Themavergadering draagt zorg voor een ordelijk 

 verloop daarvan.  
9.2  De technisch onafhankelijk voorzitter kan daartoe leden de toegang of verdere aanwezigheid 

 ontzeggen, een spreker het woord ontnemen, de vergadering schorsen of voortijdig beëindigen.  
9.3  Een schorsing van de vergadering kan ten hoogste dertig minuten duren.  
9.4  Bij voortijdige beëindiging wordt een nieuwe vergadering opgeroepen.  

 
Artikel 10. Spreektijd  
10.1 De technisch onafhankelijk voorzitter kan te allen tijde vóór de aanvang van de beraadslaging 
 over een op de agenda vermeld onderwerp een maximum vaststellen voor de tijd gedurende 
 welke een persoon over dat onderwerp mag spreken.  
 
Artikel 11. Agendapunten bondsraadsvergadering  
11.1 De vergadering beslist of ter vergadering behandelde onderwerpen zullen worden geplaatst op 
 de agenda van de eerstvolgende bondsraadvergadering.  
 

Artikel 12. Stemming  
12.1 Besluiten van de vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
 stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.  
12.2 De technisch onafhankelijk voorzitter bepaalt de wijze van stemmen.  
12.3 Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en wordt het betreffende onderwerp niet 

op de agenda van de eerstvolgende bondsraadvergadering geplaatst. 
 
Artikel 13. Bondsraadsleden  
13.1 De door een afdeling benoemde leden van de bondsraad handelen zonder last of ruggespraak. 
 Zij kunnen dan ook niet door een vergadering ter verantwoording worden geroepen, noch 
 kunnen zij enige last van de vergadering aanvaarden.  
 
Artikel 14. Notulen  
14.1  Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ten minste de genomen besluiten  
  omvat.  
14.2 De secretaris draagt binnen één maand na de vergadering zorg voor toezending van het verslag 
 langs elektronische weg aan de leden die ter vergadering aanwezig waren en hun e-mailadres 
 hebben kenbaar gemaakt, met het verzoek om binnen twee weken na de verzenddatum 
 eventuele opmerkingen over het verslag door te geven. Na het verstrijken van voormelde 
 termijn van twee weken en na het verwerken van eventuele opmerkingen stellen de technisch 
 onafhankelijk voorzitter en de secretaris gezamenlijk het verslag vast. Het vastgestelde verslag 
 wordt door de zorg van de secretaris verspreid. 
 
Artikel 15. Reglement  
15.1 Het Reglement Themavergadering is een reglement in de zin van artikel 25 van de statuten, is 

 door de bondsraad in zijn vergadering van 27 januari 2018 vastgesteld en treedt op 28 januari 
2018 in werking. 

15.2 Het Reglement Themavergadering vervangt het Reglement Themavergadering van voor de 
statutenwijziging van 31 maart 2017.  



 


