Motie 3: samenstelling hoofdbestuur
Indiener Naam + lidnummer: Willem Dekker (15538)
Overweging:
Op de laatste algemene ledenvergadering d.d. 1 december 2018 heeft het hoofdbestuur aan de ALV
het mandaat gevraagd om een voorstel te doen hoe de kandideren voor een functie in het
hoofdbestuur mogelijk beter geregeld zou kunnen worden als thans vermeld in de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement.
Gelet op de Statuten, artikel 8.d. en 8.e.



d. Bestuursleden worden gekozen in de eerste Algemene Vergadering van een jaar en
worden benoemd voor een periode van drie jaar.
e. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. In bestaande vacatures wordt zo spoedig
mogelijk voorzien.)

In het Huishoudelijk Reglement staat onder punt 3.1.6 hierover o.a. het volgende vermeld:


3.1.6 Bij het ontstaan van een vacature wordt in beginsel op de eerstvolgende Algemene
Vergadering in de vacature voorzien.

Voorstel:
Gelet op het gestelde in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement omtrent de samenstelling van
het hoofdbestuur en het mandaat wat het hoofdbestuur heeft gekregen om onderzoek te doen naar
een andere vorm van kandideren voor het lidmaatschap van het hoofdbestuur, draagt de ALV het
hoofdbestuur op om het punt verkiezing leden hoofdbestuur op te nemen in de agenda van de ALV
en aan de ALV uiteen te zetten tot welke (voorlopige) conclusies het onderzoek van het
hoofdbestuur naar alternatieve vormen van kandideren heeft geleid. Tevens draagt de ALV het
hoofdbestuur op om aan te geven wanneer een definitief voorstel aan de leden kenbaar wordt
gemaakt.

Preadvies Hoofdbestuur:
Het HB ontraadt de motie.
Het agendapunt is niet in de agenda opgenomen omdat het HB – conform de oproep vanuit de ALV –
in de najaars ALV zal komen met voorstellen voor aangepaste reglementen. Hierin zal de
samenstelling van het Hoofdbestuur zijn verwerkt. Het HB in de huidige samenstelling (5 leden)
functioneert naar eigen oordeel beter dan in de grotere samenstelling. Het lijkt niet zinvol in
afwachting van de nieuwe regels daaromtrent nu nog nieuwe leden te verkiezen.
Mocht de ALV anders besluiten dan dient dat te worden uitgevoerd in het besef dat er andere regels
gelden t.a.v. kandidaatstelling en selectie.

