Voorstel wijziging HH Reglement
Aan: Ledenraad NSIJP, 22 maart 2019
Van: Martje Fentener van Vlissingen, Henk Hazelhorst

Wij stellen voor
- In te stemmen met de hierna voorgestelde wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement.
- Te besluiten dat zittende Ledenraadsleden een nieuwe opgave kunnen doen van de
aandachtsgebieden waaronder zij op de verenigingswebsite vermeld willen worden
- De aanvulling op het huishoudelijk reglement van 2016 met functieomschrijvingen voor voorzitter,
vice-voorzitter en secretaris van de Ledenraad in te trekken.
- Het bestuur voor te stellen een gezamenlijke werkgroep functieomschrijvingen voor maximaal 1
jaar te benoemen bestaande uit 2 Bestuursleden en 2 Ledenraadsleden om
o de bijlage bij het Huishoudelijk Reglement met functieomschrijvingen te evalueren;
o voor de Ledenraadsvergadering van maart 2020 met een voorstel voor een nieuwe
bijlage en indien nodig een nieuw artikel 8 van dit huishoudelijk reglement te komen.

Samenvatting
Het voorstel regelt een aantal organisatorische zaken m.b.t. de Ledenraad beter en
achterbanraadplegingen worden geïntroduceerd. Verder wordt voorgesteld de indeling in
aandachtsgebieden binnen de Ledenraad en de verkiezingsprocedure als volgt te vereenvoudigen:
Als leden zich kandidaat stellen voor de Ledenraad, geven ze aan welke aandachtgebieden hun
interesse hebben. Tijdens de verkiezingen is er één kieslijst, waaruit ieder NSIJP- lid 3 mensen kan
kiezen. Op basis van de verkiezingen ontstaat een lijst met gekozen Ledenraadsleden met één of
meerdere aandachtgebieden per Ledenraadslid. Het presidium van de Ledenraad checkt nog wel of
elk aandachtgebied voldoende vertegenwoordigd is. Zo niet, dan wordt onder de gekozen leden actief
gezocht naar mensen die dat alsnog voor hun rekening willen nemen.

Inleiding
De Ledenraad discussieerde op 9 mei 2018 en 18 januari 2019 gedachtevormend over wijzigingen in
het Huishoudelijk Reglement. Dit naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren van de
Ledenraad, waaruit naar voren kwam dat enkele aanpassingen gewenst zijn. Tevens is in het
verleden over enkele zwakke punten in het reglement juridisch advies ingewonnen. Wij hebben de
uitkomsten van deze gedachtevorming verwerkt in onderstaand voorstel voor aanpassing van het
huishoudelijk reglement.
Hiernavolgend geven wij eerst een verantwoording van de door ons gemaakte keuzes voor de
hoofdlijnen. Daarna volgen de wijzigingsvoorstellen met een artikelsgewijze toelichting waar nodig. De
volledige versie van het huidige huishoudelijk reglement staat op de website van het NSIJP.

Klankbordbijeenkomsten / Achterbanraadplegingen
Op 9 mei 2018 bleek draagvlak voor een duidelijk onderscheid tussen de bestaande
klankbordbijeenkomsten (toegesneden op de formele beleidsontwikkelingscyclus) en de door de
evaluatiecommissie voorgestelde kleinschalige en informele bijeenkomsten op initiatief van de
Ledenraad. Deze laatste noemen we vanaf nu Achterbanraadplegingen. Het is niet wenselijk op dit
moment de achterbanraadplegingen gedetailleerd uit te werken om de vrijheid te houden de komende
jaren te experimenteren (bijvoorbeeld met frequentie, vorm en al dan niet regionale organisatie). Om
de terminologie en het onderscheid met klankbordbijeenkomsten helder te houden, is het echter wel
wenselijk de Achterbanraadplegingen in het Huishoudelijk Reglement te definiëren. Daarnaast leggen
we de coördinatie van de planning bij het presidium van de Ledenraad. Daar laten we het nu dan ook
bij: Werk als Ledenraad per jaar uit hoe je het gaat aanpakken, welke thema’s je oppakt en zet dat
begin van het jaar op de vergaderagenda.

Aandachtsgebieden
Aandachtsgebieden blijven behouden, deze zijn destijds bewust in het leven geroepen omdat we een
vereniging zijn met verschillende geledingen. Het hanteren van aandachtsgebieden zorgt voor een
evenwichtig samengestelde Ledenraad en zorgt voor herkenbare vertegenwoordiging. Bovendien
zouden voor het afschaffen de Statuten aangepast moeten worden. Na de bespreking op18 januari
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2019 hebben wij onderstaande denklijn voor commentaar binnen de ledenraad rondgestuurd, waarop
we voornamelijk instemmende reacties hebben ontvangen.
1. Er bestaat een voorkeur voor één kieslijst, met een zekere mate van flexibiliteit in de
aandachtgebieden. Dit omdat bij het functioneren van Ledenraadsleden het aandachtgebied
waarin men is ingedeeld nauwelijks een rol speelt. Onderstaand voorstel past binnen de Statuten
en biedt die flexibiliteit.
2. Voor een aantal Ledenraadsleden zijn de aandachtgebieden erg belangrijk. Meerdere
ledenraadsleden willen voor een bepaald onderwerp aanspreekbaar zijn voor verenigingsleden en
als zodanig ook herkenbaar zijn.
De denklijn luidt als volgt:
Denklijn
Kiessysteem
Eén kieslijst met drie stemmen per NSIJP-lid.
De drie stemmen moeten over drie kandidaten
verdeeld worden.

Kandidaatstelling
Elke kandidaat geeft voorkeur-aandachtsgebieden op.
Daarbij mag hij/ zij meerdere gebieden invullen.

Er is ten behoeve van de kandidaatstelling een lijst
met vooraf gedefinieerde aandachtsgebieden.
Daarnaast is er nog een aanvink-mogelijkheid ‘overig’,
waarbij de kandidaat een omschrijving zelf kan
invullen.
De vooraf gedefinieerde aandachtgebieden worden
gevormd door de lijst die vermeld wordt in artikel 3
van het huishoudelijk reglement.

In artikel 3 van het huishoudelijk reglement
formuleren we een minimum aantal zetels voor elk
aandachtgebied. Wij stellen voor hiervoor 4 zetels
voor elk aandachtgebied te nemen.
Na verkiezingen
Het presidium deelt na verkiezing leden in naar
aandachtsgebieden en stelt een rooster van aftreden
op waarin in ieder geval geborgd is dat per
aandachtgebeid tenminste een kwart van het in
artikel 3 vastgelegde minimumaantal aftreedt.

Toelichting
Overgrote meerderheid 18 januari heeft voorkeur
voor één lijst.
Drie stemmen per lid geeft minder keuzestress (stem
verdelen over kandidaten en aandachtsgebieden) en
voorkomt ook ‘stemmen ronselen’ .

Veel Ledenraadsleden geven aan meerdere gebieden
van aandacht te hebben. Er zijn echter ook
Ledenraadsleden leden die aangeven 1
interessegebied / achterban te hebben. De
kandidaten lichten hun keuze toe als informatie voor
de kiezers..
Aanmelden gebeurt door middel van aanvinken op de
NSIJP-site.
Dit voor de mensen die geen goede omschrijving
vinden in de lijst met aandachtgebieden of nog meer
focus willen aanbrengen.
De nieuwe lijst in artikel 3 hoeft niet zo veel te
verschillen van de huidige lijst. Recreatie en regionale
activiteiten worden samengevoegd. Daarnaast vervalt
het aandachtsgebied Algemeen. Een belangrijke
reden om de aandachtgebieden in stand te houden is
namelijk de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid
voor de achterban, de gewone NSIJP leden. Algemeen
is vanuit dat oogpunt te diffuus. De mogelijkheid dat
kandidaten meerdere aandachtsgebieden kunnen
aangeven, ondervangt het verdwijnen van algemeen:
een kandidaat kan meerdere of zelfs alle
aandachtgebieden aankruisen. Daarnaast wordt de
kandidaatsstelling net als nu ondersteund door een
kort CV waarin de kandidaat nadere accenten kan
leggen op eigen activiteiten.
Door 4 als minimumaantal te kiezen, wordt het
makkelijker om te voldoen aan lid 5 van artikel 7 van
de statuten, jaarlijks treedt dan uit elk
aandachtsgebied dan minimaal 1 persoon af.

Dus in ons voorstel voor artikel 3 elk jaar minimaal 1
persoon per aandachtgebied die aftreedt.
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Als het presidium na de verkiezingen constateert dat
er onder de recent gekozenen in een bepaald
aandachtgebied geen kandidaat gekozen is, zoekt ze
tussen de recent gekozenen naar personen die dit
aandachtsgebied alsnog onder hun hoede willen
nemen.
Op de NSIJP site wordt een matrix gepubliceerd met
per ledenraadslid het jaar van aftreden en alle
aandachtsgebieden waarvoor hij/zij zich heeft
kandidaat gesteld. Daar worden ook eventuele
wijzigingen na de verkiezing weergegeven.
Als overgangsmaatregelen vraagt het presidium alle
zittende ledenraadsleden om na vaststelling van het
nieuwe huishoudelijk reglement op dezelfde wijze als
bij kandidaatstelling de voorkeur-aandachtsgebieden
op te geven.

Hierdoor wordt in het rooster van aftreden geborgd
dat er jaarlijks een kwart van het minimum aantal
aftreedt.

Na vaststelling van de verdeling van
aandachtgebieden en het rooster van aftreden door
de ledenraad.

Zo kunnen we meteen na vaststelling van het nieuwe
huishoudelijk reglement, een matrix op de NSIJP site
publiceren. Hierdoor is het voor NSIJP-leden met een
probleem/suggestie inzichtelijk welke
Ledenraadsleden het best benaderd kunnen worden
(gezien hun aandachtsvelden).

Commissies en werkgroepen
De Bijlage bij HH-reglement met functieomschrijvingen is van 2000 en verouderd. Commissies en
werkgroepen vallen traditioneel onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het onderscheid tussen
commissies en werkgroepen is echter de afgelopen jaren verwaterd. De functieomschrijvingen zullen
opnieuw scherp moeten worden gedefinieerd. Daarnaast is het zo dat tegenwoordig ook vanuit de
Ledenraad werkgroepen worden benoemd. Dit leidt in praktijk tot een nog grotere spraakverwarring.
Wij stellen voor op 22 maart een werkgroep functieomschrijvingen te benoemen, bijvoorbeeld
bestaande uit 2 Bestuursleden en 2 Ledenraadsleden om de bijlage te evalueren en met een voorstel
voor een nieuwe bijlage te komen. Indien nodig moet ook artikel 8 van het huishoudelijk reglement
aangepast. In maart 2020 kan dan door de ledenraad een besluit worden genomen.

Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement:
Onderstaand zijn de te schrappen tekstdelen rood en doorgestreept aangegeven. De toe te voegen
tekstdelen zijn groen en onderstreept aangegeven.

Artikel 1 en artikel 2
Wij stellen geen wijzigingen voor

Artikel 3
1

De afspiegeling van de aandachtsgebieden van de vereniging, als bedoeld in art 7, lid 2 van de
statuten, is als volgt vormgegeven in de samenstelling van de Ledenraad:
fokkerij
4 afgevaardigden
sport en wedstrijden
4 afgevaardigden
recreatie
4 afgevaardigden
jeugd
4 afgevaardigden
regionale activiteiten
6 afgevaardigden
kader en vrijwilligers
4 afgevaardigden
algemeen
14 afgevaardigden
fokkerij
ten minste 4 afgevaardigden
sport en wedstrijden
ten minste 4 afgevaardigden
recreatie en regionale activiteiten
ten minste 4 afgevaardigden
jeugd
ten minste 4 afgevaardigden
kader en vrijwilligers
ten minste 4 afgevaardigden

Toevoegen nieuw lid 2:
2 Het presidium vormt het dagelijks bestuur van de Ledenraad en bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris van de Ledenraad. Het presidium heeft gezamenlijk tot taak het
organiseren van verkiezingen, het coördineren van de achterbanraadplegingen volgens artikel 5 lid 4
van dit reglement en het oproepen tot, het opstellen van de agenda voor en het (doen) notuleren van
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de vergaderingen van de Ledenraad. In geval van vergaderingen gezamenlijk met het Bestuur,
wordt zorg gedragen voor een goede afstemming van de agenda met het bestuur.
a) De voorzitter heeft tot taak het leiden van de vergadering van de Ledenraad en het zorgen voor
een ordelijk verloop. De voorzitter is eerstverantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van
de vergadering. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de
juiste toepassing van Statuten en reglementen, in het bijzonder met betrekking tot het
functioneren van de Ledenraad.
b) De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens verhindering en ondersteunt de voorzitter en
secretaris waar nodig.
c) De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer en de distributie van alle vergaderstukken en is
verantwoordelijk voor het (doen) notuleren van de vergadering. De secretaris is tevens
schriftelijk en digitaal aanspreekpunt van de Ledenraad voor de leden van de Vereniging.

Artikel 4
Toelichting vooraf bij artikel 4: Het voorstel voor de verkiezingsprocedure hebben wij uitgewerkt in een
stappenschema en een tijdlijn die als bijlage zijn bijgevoegd. Daarnaast hebben wij een voorbeeld
bijgevoegd hoe de op de website te publiceren rooster van aftreden er uit kan zien.
1

2

3

4

5

6

Een oproep tot kandidaatstelling voor de Ledenraad als bedoeld in artikel 7, lid 4, van de Statuten,
wordt jaarlijks uiterlijk in de maand december minimaal 2 maanden voor de periode van
verkiezingen door de voorzitter van de Ledenraad gedaan. Daarbij worden de in de Statuten en
Huishoudelijk Reglement opgenomen voorwaarden voor de kandidaatstelling en de wijze waarop
deze kandidaatstelling moet plaatsvinden, vermeld, evenals de in acht te nemen periode van
kandidaatstelling en de start en het einde van de periode van verkiezingen.
Een kandidaatstelling voor de Ledenraad geschiedt door middel van een schrijven gericht aan de
voorzitter van de Ledenraad. Dit schrijven kan ook via elektronische weg of via internet
plaatsvinden, mits de elektronische ondertekening voldoende gewaarborgd is. De
kandidaatstelling geschiedt onder volledige vermelding van naam, adres, geboortedatum,
lidmaatschapsnummer en handtekening. Voorts dient de kandidaatstelling vergezeld te zijn van
a) een beknopt CV, zijnde een actueel document met de relevante informatie over huidige en
eerdere functies en activiteiten binnen en buiten de vereniging, waaronder in ieder geval alle
mogelijke functies en belangen relevant voor het functioneren als afgevaardigde;
b) een gemotiveerde keuze voor één of meerdere van de aandachtsgebieden als bedoeld in
artikel 3 lid 1 en/of enig ander door de kandidaat gedefinieerd aandachtsgebied.
c) een verklaring van de gestelde kandidaat dat hij/zij bij eventuele verkiezing bereid is de
benoeming te aanvaarden en dat hij/zij de doelstelling van de Vereniging onderschrijft.
De voorzitter van de Ledenraad stelt modelbeschrijvingen op voor de t.b.v. bij de kandidaatstelling
aan te leveren informatie modelbeschrijvingen op en maakt die aan de leden bekend.
In maart en t Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare vacatures voor de Ledenraad,
vinden verkiezingen plaats. De periode van verkiezingen beslaat ten minste één week en eindigt
tenminste twee weken voordat de jaarvergadering, de vergadering van de Ledenraad als bedoeld
in artikel 13 lid 6 van de Statuten plaatsvindt. vinden de verkiezingen voor afgevaardigden voor de
Ledenraad plaats. Ieder lid, behoudens het gestelde in artikel 3, lid 3, van de Statuten, kan
maximaal 3 stemmen uitbrengen verdeeld over verschillende kandidaten. Indien er evenveel of
minder kandidaten zijn dan het aantal beschikbare vacatures, worden alle kandidaten geacht te
zijn gekozen en vinden geen verkiezingen plaats.
De voorzitter van de Ledenraad maakt uiterlijk drie weken voor de periode van verkiezingen in
februari de kandidatenlijst bekend op de website van der Vereniging, onder vermelding van de
door de kandidaten aangeleverde en in het vorige lid lid 2 bedoelde CV gegevens en motivering.
De verkiezingen voor afgevaardigden voor in de Ledenraad vinden plaats door middel van
internet. Hiertoe ontvangen de stemgerechtigde leden een persoonlijke inlogcode. Een lid dat in
plaats daarvan schriftelijk wil stemmen kunnen bij het Stamboekbureau aangeven schriftelijk te
willen stemmen ontvangt na aanvraag bij het Stamboekbureau een stemformulier. De aanvraag
dient 1 week voor het einde van de periode van verkiezing zijn ontvangen. De schriftelijke stem
moet te zijn ontvangen op het op het formulier aangegeven postadres op het moment waarop de
periode van verkiezing eindigt.
Indien het aantal afgevaardigden in de Ledenraad daalt tot beneden het minimumaantal van 35
afgevaardigden zoals vermeld in artikel 7 lid 1 van de statuten, dan worden binnen 3 maanden
tussentijdse verkiezingen georganiseerd. Daarbij zijn overeenkomstige termijnen en voorwaarden
van kracht als in lid 1/m 5 van dit artikel voor reguliere jaarlijkse verkiezingen.
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Na afloop van de verkiezingen, of na vaststelling dat geen verkiezingen noodzakelijk zijn, wordt
door of vanwege de voorzitter van de Ledenraad het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 7
lid 5 van de statuten opgesteld en aan de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad ter
vaststelling voorgelegd. Deze vaststelling dient als benoemingsbesluit voor de nieuw gekozen
afgevaardigden en vindt plaats bij aanvang van de vergadering. Bij het indelen van
afgevaardigden in de aandachtgebieden wordt rekening gehouden met het in artikel 3 lid 1
genoemde minimumaantal afgevaardigden en het jaarlijks aftreden van minimaal een kwart van
dit minimumaantal.
8 Indien onder de recent gekozen Ledenraadsleden bij kandidaatstelling onvoldoende
aanmeldingen zijn voor enig in artikel 3 lid 1 vermeld aandachtgebied, wordt door of vanwege de
voorzitter van de Ledenraad geworven onder de recent gekozen afgevaardigden om in het rooster
van aftreden alsnog tot volledige invulling van alle aandachtgebieden conform artikel 3 lid 1 te
komen.
9 Alsconform lid 3 van dit artikel alle kandidaten geacht te worden zijn verkozen zonder
verkiezingen, en er sprake is van (tussentijdse) vacatures met zittingstermijnen korter dan 4 jaar,
dan vindt de toewijzing van deze zetels met kortere zittingsduur plaats door het presidium na
overleg met de recent gekozen ledenraadsleden. Recent gekozen raadsleden kunnen zich
eigener beweging hiervoor melden. Waar deze procedure niet tot resultaat leidt worden
betreffende zetels door middel van loting door de voorzitter van de Ledenraad toegewezen. Bij
deze loting worden alleen recent gekozen Ledenraadsleden betrokken, wier toewijzing aan een
zetel met kortere zittingsduur niet leidt tot enige strijdigheid met de minimale invulling van de
aandachtgebieden conform artikel 3 lid 1 in het rooster van aftreden.
10 Na verkiezingen omvat het benoemingsbesluit tevens een lijst met reservekandidaten. Deze
kandidaten zijn in volgorde van vermelding op de lijst, gerechtigd bij het tussentijds terugtreden
van afgevaardigden, de Ledenraadszetel van deze afgevaardigden in te nemen. Deze reservelijst
is maximaal geldig tot aan de eerstvolgende oproep voor verkiezingen volgens lid 1 van dit artikel.
11 Uiterlijk twee weken na vaststelling van het benoemingsbesluit, wordt het rooster van aftreden
gepubliceerd op de website van de vereniging onder vermelding van alle aandachtgebieden
waarvoor de afgevaardigden zich hebben aangemeld.

Artikel 5 Titel wordt: Vergadering van de Ledenraad
Lid 1 blijft ongewijzigd
Toevoegen nieuw lid 2:
2 Afgevaardigden die aanvullende agendapunten voorstellen op een reeds door het presidium
toegezonden agenda, moeten dit minimaal vier dagen van te voren aan het presidium van de
Ledenraad kenbaar maken. Het presidium kondigt dit verzoek minimaal drie dagen van te voren
aan op de website van de vereniging. De Ledenraad stelt bij aanvang van de vergadering de
definitieve agenda vast.
Toelichting: om het voor NSIJP-leden mogelijk te maken ook over agendapunten die door individuele
Ledenraadsleden zijn voorgesteld in te spreken, wordt een termijn van 4 dagen gehanteerd voor het
aanmelden van deze punten.
Oud Lid 2 wordt omgenummerd tot lid 3
3 Gedurende ten minste een half uur, direct voorafgaand aan de vergadering van de Ledenraad,
kunnen leden bij de Ledenraad het woord voeren over onderwerpen die de belangen van de
vereniging aangaan. voor de vergadering van de Ledenraad zijn geagendeerd. Leden die gebruik
willen Een lid dat gebruik wil maken van dit spreekrecht moeten dit minimaal twee dagen van te
voren aan het presidium kenbaar maken en daarbij aangeven wat het onderwerp is van de
inbreng. De voorzitter deelt tijdig de lengte van de spreektijd aan de leden mede.

Toevoegen nieuw lid 4:
4 Vanuit de Ledenraad worden Achterbanraadplegingen georganiseerd. Dit zijn kleinschalige en
informele bijeenkomsten van een aantal Afgevaardigden met leden van de vereniging, buiten de
reguliere vergaderorde om. Jaarlijks stelt de Ledenraad hiervoor een programma vast. De
bijeenkomsten worden uiterlijk 1 maand te voren aangekondigd op de website van de vereniging.
Toelichting: Het jaarlijks vaststellen van een programma vergt enige voorbereiding. Wij hebben de
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coördinatie hiervan bij het presidium neergelegd, die ook voor afstemming met andere initiatieven binnen
het NSIJP zal zorg dragen. Het is noodzakelijk te zorgen voor tijdige aankondigingen en vermelding op
de kalender van het NSIJP.

Artikel 6 en 7
Blijven ongewijzigd

Artikel 8
Vooralsnog ongewijzigd laten, tot de werkgroep haar advies heeft uitgebracht.

Artikel 9 t/m 13
Blijven ongewijzigd

Artikel 14
Datum aanpassen

6

Bijlage: Tijdlijn verkiezingen
Start kandidaatstelling

Einde kandidaatstelling
≥ 2 maanden
onbepaald

Bekendmaking kandidaten
≥ 3 weken

BEGIN VERKIEZINGEN
≥ 1 week
Einde verkiezingen
≥ 2 weken
VERGADERING LEDENRAAD
≤ 2 weken
Publicatie rooster van aftreden

Bijlage: voorbeeld rooster van aftreden te publiceren op de website
Naam

Datum
aftreden

Piet
Klaas
Miep
Truus
Bep
Gerrie
Cornelia
Gerrit

Maart 2021
Maart 2021
Maart 2022
Maart 2022
Maart 2023
Maart 2023
Maart 2024
Maart 2024

Fokkerij

Sport en
wedstrijden

X

Recreatie
en
regionale
activiteiten
X

Jeugd

Kader en
vrijwilligers

Overig

X

X

X
X

educatie

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
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Bijlage: Stappenschema verkiezingen

Kandidaatstelling

Voldoende kandidaten (totaal Ledenraadsleden na verkiezingen >34)?

Ja: meer kandidaten dan
vacante zetels?

Ja: verkiezingen

Nee: Organidseren extra
verkiezingen

Nee: geen verkiezingen

Uitslag. Bepalen welke leden
zijn gekozen.

Opstellen reservelijst

Presidium doet voorstel voor
indeling in aandachtgebieden
en werft eventueel actief bij
onvoldoende kandidaten
aandachtgebieden

Ledenraad neemt
benoemingsbesluit (rooster
van aftreden)
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