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Voorstel tot het nemen van een benoemingsbesluit Ledenraad maart 2018 
Aan: Ledenraad NSIJP, 23 maart 2018 
Van: Anne de Lannoy Marieke Boon,  Henk Hazelhorst 
 
Inleiding 
Van 1 tot en met 7 maart zijn verkiezingen  gehouden voor de Ledenraad van het NSIJP. Door middel 
van deze notitie doen wij hiervan verslag en stellen wij voor door middel van een benoemingsbesluit 
de nieuw gekozenen als Ledenraadslid te benoemen. 
 
Vacatures 
Er waren 13 vacatures, 10 ten gevolge van het reguliere jaarlijkse aftreden van raadsleden, 3 ten 
gevolge van tussentijds aftreden van Ledenraadsleden. Het betreft de volgende vacatures: 
 
Voor een periode van 4 jaar (tot maart 2022): 
- fokkerij                         1 zetel 
- sport- en wedstrijden           1 zetel 
- recreatie                             1 zetel 
- jeugd                                  1 zetel 
- regionale activiteiten            1 zetel 
- kader en vrijwilligers            1 zetel 
- algemeen                            4 zetels 
 
Voor een periode van 3 jaar (tot maart 2021): 
- regionale activiteiten           1 zetel 
 
Voor een periode van 1 jaar (tot maart 2019): 
- sport en wedstrijden       1 zetel 
- algemeen                            1 zetel 
 
Kandidaat stelling 
Voor deze vacatures melden zich 13 kandidaten. 
- fokkerij - Ingrid Weijers 
- sport en wedstrijden - Nanco Lekkerkerker 
- recreatie - Brigit van Loggem 
- jeugd - Loet Gerritsen van de Hoeve 
- kader en vrijwilligers - Eva Beun 
- algemeen 

1. Roel Wijmenga 
2. Anneke Hallebeek 
3. Anton van Kamp 
4. Natasja Kranendonk 
5. Dieuwertje van Muijden 
6. Toy Merx 
7. Piet van der Maas 
8. Johanna Schulz 

Er was dus geen kandidaat voor regionale activiteiten. 
 
Direct geacht te zijn verkozen 
Voor de aandachtgebieden fokkerij,  sport en wedstrijden, recreatie, jeugd en kader en vrijwilligers  
zijn er niet meer kandidaten dan er vacatures zijn.  Daarom worden de volgende kandidaten volgens 
de statuten geacht te zijn gekozen: 
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- fokkerij - Ingrid Weijers 
- sport en wedstrijden - Nanco Lekkerkerker 
- recreatie - Brigit van Loggem 
- jeugd - Loet Gerritsen van de Hoeve 
- kader en vrijwilliger - Eva Beun 
 
Verkiezingen 
Van 1 tot 7 maart zijn verkiezingen gehouden tussen de acht kandidaten voor het aandachtgebied 
Algemeen. De uitslag van deze verkiezing is: 

Dieuwertje van Muijden 62 
Anneke Hallebeek  58 
Anton van Kamp  55 
Toy Merx   40 
Roel Wijmenga   39 
Johanna Schulz   35 
Natasja Kranendonk  23 
Piet van der Maas  20 
Blanco    19 
Totaal    351 

De volgende vier kandidaten zijn daarmee gekozen in het aandachtgebied Algemene voor een 
periode van vier jaar: 

Dieuwertje van Muijden 
Anneke Hallebeek 
Anton van Kamp 
Toy Merx 

 
Indeling overige zetels 
Met betrekking tot de invulling van de overige zetels  is in de Ledenraadsvergadering van 23 
november 2012 een procedure vastgesteld (Procedure ‘Toelichting rooster van aftreden Ledenraad’). 
Volgens deze procedure zou de vijfde kandidaat (op vier na meeste stemmen) een zetel in het 
aandachtgebied Algemeen krijgen voor een periode van slecht één jaar. Nummer zes zou worden 
ingedeeld een zetel voor vier jaar voor regionale activiteiten, nummer zeven op de zetel Regionale 
activiteiten voor drie jaar en ten slotte nummer acht op de zetel sport en wedstrijden voor één jaar..  
Deze consequentie van de procedure is wat onlogisch en kan door nummer vijf als oneerlijk worden 
gezien. 
Daarom heeft de secretaris van de Ledenraad  alle acht kandidaten voorafgaand aan de verkiezing 
gevraagd wat hun voorkeur heeft als zijn niet rechtstreeks gekozen zijn in de vacatures algemeen 
voor een periode van 4 jaar. Daarnaast is gevraagd of zij er mee akkoord gaan dat afgeweken wordt 
van de voornoemde procedure ‘rooster  van aftreden’. 
 
Een ieder gaf aan akkoord te gaan met afwijking van deze procedure.  Qua voorkeur voor zetel gaven 
- drie kandidaten aan de voorkeur te hebben voor de zetel van 1 jaar in Algemeen;   
- twee aan geen voorkeur te hebben; 
- drie aan een voorkeur te hebben voor een langere zittingstermijn.  
 
Op grond hiervan hebben wij het volgende voorstel voor indeling van deze  ‘restzetels’: 
- Roel Wijmenga (voorkeur langere zittingstermijn)  4 jaar regionale activiteiten 
- Johanna Schulz (voorkeur langere zittingstermijn)   3 jaar regionale activiteiten 
- Natasja Kranendonk (voorkeur 1 jaar algemeen)  1 jaar algemeen 
- Piet van der Maas (geen voorkeur)     1 jaar sport en wedstrijden 
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Verkiezing voorzitter Ledenraad 
De verkiezing van de voorzitter van de Ledenraad (hierna volgende agendapunt) kan invloed hebben 
op het rooster van aftreden. Als één de nieuw gekozen kandidaten met een langere zittingsduur 1 
wordt  gekozen tot voorzitter van de Ledenraad, zou wat ons betreft een van de overige kandidaten 
voor het aandachtgebied Algemeen, die is ingedeeld in een restzetel van kortere zittingsduur, 
kunnen doorschuiven.  
 
Voorstel benoemingbesluit 
Wij stellen de Ledenraad voor  
1. Vast te stellen dat Ingrid Weijers, Nanco Lekkerkerker,  Brigit van Loggem, Loet Gerritsen van de 

Hoeve,  Eva Beun, Roel Wijmenga, Anneke Hallebeek, Anton van Kamp, Natasja Kranendonk, 
Dieuwertje van Muijden, Toy Merx, Piet van der Maas, Johanna Schulz  benoemd worden als lid 
van de Ledenraad  voor een periode zoals aangegeven in bijgevoegd rooster van aftreden. 

2. De voorzitter van de ledenraad te machtigen het rooster van aftreden indien nodig aan te passen 
na de verkiezing van de voorzitter van de Ledenraad bij agendapunt 3 . Deze noodzaak doet zich 
alleen voor als Ingrid Weijers, Nanco Lekkerkerker,  Brigit van Loggem, Loet Gerritsen van de 
Hoeve,  Eva Beun, Roel Wijmenga, Anneke Hallebeek, Anton van Kamp, Dieuwertje van Muijden, 
Toy Merx of  Johanna Schulz tot voorzitter wordt gekozen. 

 
 

                                                           
1
 Dus alle 13 kandidaten met uitzondering van Natasja Kranendonk en Piet van der Maas. 


