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Publicatie 2.3 
Procedure verkiezing Bondsraadleden  
 

Statuten 16.3 

Elke Regioraad, zijnde de algemene vergadering van een Regio, waartoe alle leden die onder de 
desbetreffende Regio ressorteren, toegang hebben en waarin zij hun stemrecht kunnen uitoefenen, 

kiest, met inachtneming van het daaromtrent in deze Statuten en in de reglementen van de 
Nevobo bepaalde, uit het midden van die leden, vijf Bondsraadsleden. 

Statuten 16.4 

Tot Bondsraadslid van een Regio kan slechts worden gekozen een natuurlijke persoon: 
a. die voorgedragen wordt door het bestuur van een in artikel 6 lid 1 sub a bedoelde vereniging 

die, op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 2, ressorteert onder de desbetreffende Regio, 

met dien verstande dat ten hoogste één persoon tot Bondsraadslid kan worden gekozen die is 
voorgedragen door het bestuur van een dergelijke vereniging; 

b. die geen lid is van het Bondsbestuur; 
c. met betrekking tot wie niet elders in deze statuten is bepaald dat hij geen lid van de 

Bondsraad kan zijn. 
Bovendien geldt dat van de vijf door een Regioraad te kiezen Bondsraadsleden er,  
op het moment van benoeming van deze Bondsraadsleden, ten hoogste één Bondsraadslid 

voorgedragen kan zijn door het bestuur van een in sub a bedoelde vereniging met een team in de 
hoogste twee klassen op nationaal niveau en er ten minste drie Bondsraadsleden voorgedragen 
moeten zijn door het bestuur van een in sub a bedoelde vereniging, die niet met een team uitkomt 
op nationaal niveau. 

 
Huishoudelijk Reglement 2.3.1.9  
Het door een regioraadslid uit te brengen aantal stemmen wordt jaarlijks opnieuw bepaald aan de 

hand van het onder de regio ressorterende aantal leden op 1 januari van dat jaar, met 

inachtneming van het navolgende:  

• Een persoonlijk lid heeft 1 stem; 

• Een vereniging met 1 t/m 50 leden heeft 10 stemmen; 

• Een vereniging met 51 t/m 100 leden heeft 20 stemmen; 

• Een vereniging met 101 t/m 150 leden heeft 30 stemmen; 

• Een vereniging met 151- 200 leden heeft 40 stemmen; 

• Een vereniging met 201- 250 leden heeft 50 stemmen; 

• Een vereniging met 251 -300 leden heeft 60 stemmen; 

• Een vereniging met 301- 350 leden heeft 70 stemmen; 

• Voor elke volgende 50 leden wordt in overeenstemming met voorgaande opslagen, steeds 

een opslag van 10 stemmen toegekend. 

 
Huishoudelijk Reglement 2.3.1.17 
De Regioraad heeft als gevolg van de Statuten de bevoegdheid tot: 

• Verkiezing van Bondsraadsleden; 

• Voordacht aan de Bondsraad van de regiovoorzitter; 
• Voordracht aan het Bondsbestuur van de leden van de Bestuurscommissie Regio;  
• Advisering aan de Bondsraadsleden betreffende de bondsraadstukken; 
• Advisering aan de Organisator ten aanzien van de Regiocompetitie. 

 

De regiovoorzitter draagt er zorg voor dat bovengenoemde punten worden geagendeerd. 
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Huishoudelijk Reglement 2.3.1.18 

De Regiovoorzitter kan besluiten om een digitale stemming te houden. De Regiomanager is 
verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de stemming.  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden. 

(…) 

 

datum vaststelling:    22 juni 2019 

 door:       Bondsraad 
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Procedure 
Met in achtneming van de betreffende artikelen zal de volgende werkwijze worden 

gehanteerd: 

1. Het secretariaat van de werkorganisatie geeft, minimaal twee maanden voor een formele 

Bondsraadbijeenkomst, aan de betreffende Regiovoorzitter door welke vacatures namens 

zijn of haar Regio in de Bondsraad zijn ontstaan. 

 

2. In het geval van het aflopen van een zittingstermijn vraagt de Regiovoorzitter aan het 

betreffende Bondsraadlid of hij/zij zich herkiesbaar stelt voor een volgende termijn. Heeft 

het Bondsraadlid de maximale periode van vier zittingstermijnen al bereikt dan dient 

hij/zij af te treden. 

 

3. Medewerkers van het Regiokantoor sturen minimaal zes weken voor de eerstvolgende 

Bondsraad namens de Regiovoorzitter een aankondiging per email aan alle verenigingen 

in de betreffende Regio. In deze email: 

a. wordt de vacature bekend gemaakt; 

b. wordt, indien het Bondsraadlid zich voor een volgend termijn herkiesbaar stelt, dit 

kenbaar gemaakt; 

c. wordt de verenigingen uit de Regio gevraagd geschikte kandidaten, die voldoen 

aan het gestelde in Artikel 16.4 van de statuten, voor te dragen. Een 

aanmeldingsformulier wordt als bijlage bij de mail meegestuurd.  

d. wordt vermeld dat een kandidaat, die geen deel uitmaakt van het bestuur van zijn 

of haar vereniging, een verklaring van de voorzitter dient te overleggen waaruit 

blijkt dat het bestuur de kandidatuur steunt. Een format van deze verklaring 

wordt als bijlage met de email meegestuurd. 

e. wordt vermeld dat de verenigingen tot twee weken na ontvangst van de email 

kandidaten kunnen voordragen. 

f. wordt aangegeven dat de kandidaat een motivatiebrief dient te schrijven om 

Bondsraadlid te willen worden, vergezeld van een kort en bondig CV inclusief een 

(pas)foto. 

 

4. Medewerkers van het Regiokantoor verzamelen de aanmeldingen van de kandidaten en 

controleren of aan alle voorwaarden is voldaan. Indien er voorafgaand aan de Bondsraad 

een Regiosymposium plaatsvindt, treedt onderstaand scenario 1 in werking. In het geval 

er geen Regiosymposium voorafgaat aan de Bondsraad treedt scenario 2 in werking.  
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Scenario 1 

Minimaal twee weken voor de volgende bijeenkomst van de Bondsraad wordt door de 

medewerkers van het Regiokantoor een digitale stemming georganiseerd. De 

verenigingen worden over de stemming geïnformeerd. De informatie omvat minimaal: 

a. de termijn van één week waarin gestemd kan worden; 

b. de gegevens van de kandidaten (motivatie, CV met foto, namens welke 

vereniging); 

c. vervolgstappen na de stemming. 

 

Eén week voor de bijeenkomst van de Bondsraad worden alle stemmen, met in 

achtneming van artikel 2.3.1.9 van het Huishoudelijk Reglement, geteld en aan de 

kandidaten, Bondsbestuur en de zittende bondsraadleden uit de Regio gemeld welke 

kandida(a)t(en) is/zijn gekozen. Vervolgens wordt de uitslag per email bekend gemaakt in 

de Regio. 

 

Scenario 2 

Tijdens het Regiosymposium houd(t)(en) de kandida(a)t(en) een korte pitch waarin hij/zij: 

a. zich voorstelt; 

b. aangeeft welke, kennis, ervaringen hij/zij in kan brengen; 

c. motiveert waarom hij/zij zich kandidaat stelt. 

Vervolgens stemmen de aanwezige verenigingen op de kandidaat van hun voorkeur. 

Hierbij is artikel 2.3.1.9 van het Huishoudelijk Reglement van kracht. 

De uitslag van de stemming wordt aan de kandidaten, Bondsbestuur en de zittende 

Bondsraadleden uit de Regio gemeld. 

5. Indien na de oproep bij de verenigingen zich maar één kandidaat heeft gemeld, zal dit 

gemeld worden aan het Bondsbestuur en de zittende Bondsraadleden uit de Regio. 

Daarnaast zal dit per email bekend gemaakt worden bij de verenigingen uit de Regio. 

 

6. Indien zich geen kandidaten hebben gemeld zullen de medewerkers, met name de 

accountmanagers, van het regiokantoor en de Regiovoorzitter zelf potentiele nieuwe 

leden benaderen om zich alsnog kandidaat te stellen, waarna stap 3d, e en f mogelijk 

versneld uitgevoerd zullen worden of de volledige Richtlijn voor de volgende bijeenkomst 

van de Bondsraad gevolgd zal worden. 


