Voorstel tot het nemen van een benoemingsbesluit

nieuwgekozen leden Ledenraad maart 2019
Aan: Ledenraad NSIJP, 22 maart 2019
Van:Ivo Cleuren, 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 11 vacatures, 10 ten gevolge van het reguliere jaarlijkse aftreden van raadsleden, 1 ten
gevolge van het in 2018 tussentijds benoemen van Ivo Cleuren tot voorzitter van de Ledenraad. Het
betreft de volgende vacatures voor een periode van 4 jaar (tot maart 2023):
1. fokkerij
1 zetel
2. sport- en wedstrijden
1 zetel
3. recreatie
1 zetel
4. jeugd
1 zetel
5. regionale activiteiten
2 zetels
6. kader en vrijwilligers
1 zetel
7. algemeen
3 zetels
Daarnaast is er voor regionale activiteiten een vacature voor een periode van 2 jaar (tot maart 2021).

Kandidaat stelling
Voor deze vacatures melden zich 11 kandidaten, namelijk:
1. Fokkerij: Martje Fentener van Vlissingen (fokkerij)
2. Sport en wedstrijden:
a. Maartje de Haan
b. Remco de Munck
c. Zwana de Vries
3. Recreatie: Ineke de Groot
4. Jeugd: geen
5. Regionale activiteiten: Inge Wigbers
6. Kader en vrijwilligers: Rineke Louws
7. Algemeen
a. Bernadette Kramer
b. Karin Hazelhoff
c. Marc Dusseau
d. Marina van de Bunt

Verkiezingen
Van 1 tot 7 maart zijn verkiezingen gehouden tussen deze elf kandidaten voor de verdeling over elf
Ledenraadszetels. Conform huidig huishoudelijk reglement dienden deze verkiezingen om te bepalen
welke kandidaat in welk aandachtsgebied ingedeeld zou worden en welke kandidaat de zetel voor een
periode van 2 jaar zou innemen.
In totaal hebben 135 leden gestemd, elk lid kon drie stemmen uitbrengen. 9 leden brachten een
ongeldige stem uit, deze hebben op meerdere malen op één en dezelfde persoon gestemd en 1 lid
heeft dubbel gestemd. 126 leden hebben dus geldige stemmen uitgebracht, in totaal 378 stemmen.
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De uitslag van de verkiezingen is als volgt:

1. Marc Dusseau (algemeen)
2. Remco de Munck (sport en wedstrijden)
3. Maartje de Haan (sport en wedstrijden)
4. Marina van de Bunt (algemeen)
5. Martje Fentener van Vlissingen (fokkerij)
6. Inge Wigbers (regionale activiteiten)
7. Zwana de Vries (sport en wedstrijden)
8. Karin Hazelhoff (algemeen)
9. Rineke Louws (kader en vrijwilligers)
10. Ineke de Groot (recreatie)
11. Bernadette Kramer (algemeen)
Blanco stemmen

67
51
49
36
33
32
24
18
15
13
11
32

De volgende kandidaten zijn volgens deze uitslag rechtstreeks gekozen voor een periode van 4 jaar in
het aandachtgebied van hun keuze:







Fokkerij: Martje Fentener van Vlissingen
Sport en wedstrijden: Remco de Munck
Recreatie: Ineke de Groot
Regionale activiteiten: Inge Wigbers
Kader en vrijwilligers: Rineke Louws
Algemeen Marc Dusseau, Marina van der Bunt, Karin Hazelhoff

Drie zetels zijn na deze eerste toewijzingsronde nog niet ingevuld, deze zijn als volgt ingevuld op
basis van het behaalde aantal stemmen:
 Regionale activiteiten voor 4 jaar: Maartje de Haan
 Jeugd voor 4 jaar: Zwana de Vries
 Regionale activiteiten voor 2 jaar (tot maart 2021): Bernadette Kramer
De uitslag is conform verwerkt in het bijgevoegde rooster van aftreden.

Besluit
Wij stellen voor dit rooster van aftreden vast te stellen en de nieuw gekozen Ledenraadleden te
benomen conform dit rooster.
Wijziging huishoudelijk reglement.
Later zal op deze vergadering een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement behandeld
worden. In dit voorstel wordt een andere wijze van omgaan met aandachtsgebieden aangehouden.
Indien dit voorstel tot wijziging wordt aangenomen, dan betreft dit benoemingsbesluit enkel de
periode waarin de Ledenraadsleden zitting hebben en niet de indeling in aandachtsgebieden.
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