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Reglement ledenraadpleging De Zweef 
 
INLEIDING 
 
De opkomst bij algemene ledenvergaderingen is door allerlei omstandigheden vooral van buitenaf 
steeds minder geworden. Het gevaar bestaat dat een kleine groep leden het verenigingsbeleid bepaalt 
of gaat bepalen; los van het mandaat dat aan het bestuur is gegeven t.a.v. het verenigingsbeleid. Om dit 
te voorkomen en om de leden meer te betrekken bij besluitvorming over zaken die voor iedereen binnen 
de vereniging van belang zijn, is het Reglement  Ledenraadpleging De Zweef opgesteld. 
 
Een argument als “als zaken zo belangrijk zijn, dan moet men maar op de ledenvergadering verschijnen” 
is weliswaar terecht, maar niet altijd de praktische gang van zaken. Het genoemde argument is voor het 
bestuur wel een reden geweest uitsluitend “te nemen besluiten” en niet “genomen besluiten” van de 
algemene ledenvergadering te plaatsen binnen de kaders van dit reglement. 
In onze statuten is daarom de bepaling opgenomen dat leden kunnen vragen  om een “correctief 
referendum”. Dat is een ledenraadpleging over een te nemen besluit over een bepaald onderwerp. 
 

Hoofdstuk 1 
 
Inleidende bepalingen 
  
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

A. ledenraadpleging: een  correctieve stemming van de leden en ondersteunende leden, waarbij de 
stemgerechtigden zich uitspreken over een door de algemene vergadering te nemen besluit. 

B. stemgerechtigden: diegenen die op de drieënveertigste dag voorafgaande aan de dag waarop de 
ledenraadpleging wordt gehouden lid dan wel ondersteunend lid zijn van de Rksv De Zweef. 

Artikel 2. Toepassingsgebied 
Een ledenraadpleging wordt gehouden onder alle leden en ondersteunende leden van de vereniging. 
 

Hoofdstuk 2 
 
Onderwerpen 
  
Artikel 3. Uitzonderingen 
Een ledenraadpleging kan niet worden gehouden over: 

A. Besluiten in bezwaar- en beroepsprocedures en besluiten tot het voeren van rechtsgedingen; 
B. Besluiten over individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, 

kwijtscheldingen en schenkingen; 
C. Besluiten over het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten; 
D. Besluiten in het kader van dit reglement; 
E. Besluiten waarvan het bestuur van mening is dat er andere dan bovengenoemde dringende 

redenen zijn om geen ledenraadpleging te houden. 
F. Besluiten die naar het oordeel van het bestuur hun grondslag vinden in een eerder genomen 

beslissing waarover een ledenraadpleging is gehouden of kon worden gehouden; 
G. Besluiten ter uitvoering van een besluit van de KNVB, dan wel een overheidsorganisatie waarbij 

de algemene vergadering geen beleidsvrijheid heeft; 
H. Besluiten waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege de 

daarmee gemoeide spoedeisende belangen  voor de vereniging. 
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Hoofdstuk 3 
 
Initiatief van algemene vergadering en van stemgerechtigden 
  
Artikel 4. Initiatief van de algemene vergadering 

1. De algemene vergadering kan besluiten tot het houden van een ledenraadpleging. 
2. Het bepaalde in artikel 8 e.v. is van overeenkomstige toepassing. 

  
Artikel 5. Kennisgeving 

1. Leden en ondersteunende leden kunnen schriftelijk aangeven dat zij een initiatief willen nemen 
tot een ledenraadpleging over een voorgenomen besluit van de algemene vergadering. 

2. Deze kennisgeving moet ten minste 7 dagen vóór de vergadering van de algemene vergadering, 
waarvoor het besluit is geagendeerd, bij het bestuur worden ingediend. De kennisgeving moet 
worden ondersteund door een aantal stemgerechtigden, dat ten minste gelijk is aan 150 
stemmen. 

3. In de kennisgeving wordt aangegeven om welk voorgenomen besluit het gaat. De kennisgeving 
gaat vergezeld van een handtekening van elke verzoeker, met een opgave van diens naam, 
adres, leeftijd en woonplaats. 

4. De in het derde lid bedoelde persoonsgegevens worden geplaatst op lijsten. 
5. Indien een kennisgeving is gedaan volgens de hiervoor gestelde eisen, beslist de algemene 

ledenvergadering in dezelfde vergadering waarvoor het besluit van de vergadering is 
geagendeerd of over dit besluit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, een 
ledenraadpleging kan worden gehouden. De vergadering kan zijn beslissing voor ten hoogste 
vier weken verdagen. 

  
Artikel 6. Inleidend en definitief verzoek 

1. Binnen drie weken na de dag waarop de algemene vergadering heeft bekend gemaakt dat op 
grond van de kennisgeving is besloten dat over een voorgenomen besluit een ledenraadpleging 
kan worden gehouden, kan door stemgerechtigden een verzoek tot het houden van een 
ledenraadpleging worden ingediend. 

2. Dit verzoek moet worden ondersteund door een aantal stemgerechtigden dat ten minste gelijk is 
aan 300 stemmen. 

3. Voor de vaststelling van het in het tweede lid bedoelde aantal, worden de stemgerechtigden die 
de kennisgeving hebben ondersteund, meegerekend. 

4. In het verzoek wordt aangegeven om welk te nemen besluit het gaat. Het verzoek gaat vergezeld 
van een handtekening van elke verzoeker, met een opgave van diens naam, adres, leeftijd en 
woonplaats. 

5. De in het vierde lid genoemde persoonsgegevens zijn geplaatst op lijsten. 
6. Het bestuur onderzoekt na binnenkomst van het verzoek, of dit verzoek aan de hiervoor gestelde 

eisen voldoet. Zij nemen hierover binnen drie weken een besluit. Zij kunnen hun beslissing voor 
ten hoogste drie weken verdagen. 

7. Indien het verzoek voldoet aan de hiervoor gestelde eisen, neemt de algemene vergadering 
uiterlijk binnen zes weken na de dag van ontvangst van het verzoek een besluit over het houden 
van een ledenraadpleging. 

  
Artikel 7. Aanhouden beslissing 

1. Wanneer de algemene vergadering na een besluit als genoemd in artikel kennisgeving als 
genoemd in artikel 5 van mening is, dat over het voorgenomen besluit een ledenraadpleging kan 
worden gehouden, dan wordt het betreffende voorstel op de gangbare wijze behandeld. 

2. De stemming over het door de algemene vergadering te nemen besluit zoals dat luidt na 
verwerking van de aanvaarde amendementen, wordt echter aangehouden tot de eerstvolgende 
vergadering na de dag waarop de ledenraadpleging wordt gehouden, tenzij eerder negatief over 
de ontvankelijkheid van het (inleidende of het definitieve) verzoek wordt beslist. 
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Hoofdstuk 4 
 
Datum, vraagstelling en procedure 
  
Artikel 8. Datum 

1. Het bestuur stelt de dag vast waarop de ledenraadpleging wordt gehouden, met dien verstande 
dat de ledenraadpleging niet later plaatsvindt dan uiterlijk drie maanden na de dag waarop het 
definitieve verzoek is ingewilligd of nadat de algemene vergadering besloten heeft tot het houden 
van een ledenraadpleging op basis van artikel 4. 

2. Er kunnen meer referenda op dezelfde dag worden gehouden. 
  
Artikel 9. Vraagstelling 

1. De vraagstelling en de antwoordcategorieën van de ledenraadpleging worden vastgesteld door 
een commissie van advies en toezicht conform artikel 10. 

2. De vraagstelling wordt weergegeven op de oproepingskaart. 
  
Artikel 10. Vraagstellingscommissie 

1. De vraagstelling wordt bepaald door de vraagstellingscommissie. 
2. De algemene vergadering stelt deze commissie in en benoemt en ontslaat haar leden in de 

vergadering waarin wordt beslist of over het onderhavige onderwerp een ledenraadpleging 
gehouden zal worden. 

3. De commissie bestaat uit ten hoogste drie personen, inclusief een door het bestuur aan te wijzen 
vertegenwoordiger uit het bestuur. 

  
Artikel 11. Uitvoering 
Het bestuur is belast met de uitvoering van het besluit van de algemene vergadering tot het houden van 
een ledenraadpleging. Zij regelt de bestuurlijke coördinatie. 
  

Hoofdstuk 5 
 
De stemming, de uitslag en de gevolgen van de uitslag 
  
Artikel 12. De stemming 
Stemgerechtigd zijn degenen die op de drieënveertigste dag vóór de dag waarop het ledenraadpleging 
wordt gehouden, stemgerechtigd zijn voor de algemene vergadering. 
  
Artikel 13. Geldigheid van de uitslag 

1. De ledenraadpleging wordt als geldig beschouwd, indien meer dan 350 van de stemgerechtigden 
een stem heeft uitgebracht. 

2. De uitslag van de ledenraadpleging wordt berekend op basis van de gewone meerderheid van 
het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 

  
Artikel 14. De beslissing van de algemene vergadering 
In de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering na de dag waarop de ledenraadpleging 
wordt gehouden, vindt besluitvorming plaats over het aangehouden besluit van de algemene 
vergadering dat aan de ledenraadpleging is onderworpen. 
  

Hoofdstuk 6 
 
Slotbepalingen 
  
Artikel 15. Strafsanctie 
Met uitsluiting van het lidmaatschap wordt gestraft degene die: 

a. stembiljetten, volmachtbewijzen of ledenraadplegingkaarten namaakt of vervalst met het 
oogmerk deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 
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b. stembiljetten, volmachtbewijzen of ledenraadplegingkaarten die hij zelf heeft nagemaakt of 
vervalst of waarvan de valsheid of vervalsing hem, toen hij deze ontving, bekend was, opzettelijk 
als echt en onvervalst gebruikt of door anderen doet gebruiken, dan wel deze met het oogmerk 
om deze als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, in 
vooralgemene vergadering heeft; 

c. stembiljetten, volmachtbewijzen of ledenraadplegingkaarten voorhanden heeft met het oogmerk 
deze wederrechtelijk te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; 

d. als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze is overleden. 
  
Artikel 16. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van haar bekendmaking. 
  
Artikel 17. Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Reglement Ledenraadpleging De Zweef’. 
  
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van oktober 2002 
 


