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Voorstel tot het nemen van een benoemingsbesluit  
Ledenraad maart 2020 
 
Aan: Ledenraad NSIJP, 23 maart 2020 
Van: Presidium Ledenraad 
 
Inleiding 
Van 19 december tot en met 10 februari was de inschrijvingsperiode voor de leden van het NSIJP om 
zich op te geven als kandidaat voor de Ledenraad van het NSIJP.  Dit ging voor het eerst volgens het 
vernieuwde Huishoudelijk Reglement dat in maart 2019 door de Ledenraad is vastgesteld. Door 
middel van deze notitie doen wij verslag van het ‘verkiezingsproces’ en stellen wij voor door middel 
van een benoemingsbesluit de nieuw gekozenen als Ledenraadslid te benoemen. 
 
Vacatures 
Er zijn 11 vacatures, 
- 10 voor een periode van vier jaar ten gevolge van het reguliere jaarlijkse aftreden van 

raadsleden; 
- 1 ten gevolge van tussentijds aftreden van een raadslid voor een periode van 1 jaar (aftreden 

maart 2021). 
 
Kandidaatstelling 
Voor deze vacatures melden zich 11 kandidaten die daarbij een of meerdere aandachtgebieden 
aangaven. Het betreft de volgende 11 kandidaten: 
- Maxime de Bruijn 
- Hans Stupers 
- Christa Rike 
- Marianne Timmerman 
- Kristel Spanjers 
- Isabelle de Jong 
- Mark Timmerman 
- Henk van der Velde 
- Gerda Casimir 
- Christianne Remmé 
- Tijmen Vroom 
 
Geen verkiezingen 
Conform het vernieuwde Huishoudelijk Reglement zijn daarop geen verkiezingen gehouden. Artikel 4 
lid 3 zegt namelijk:  

Indien er evenveel of minder kandidaten zijn dan het aantal beschikbare vacatures, worden 
alle kandidaten geacht te zijn gekozen en vinden geen verkiezingen plaats.  

 
Zittingsduur 
Er zijn 10 raadszetels voor 4 jaar en 1 raadszetel voor 1 jaar te verdelen.  Artikel 4 lid 9 zegt daarover:  

Als conform 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.  
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Wij hebben op 12 februari alle 11 kandidaten een mail gestuurd met het verzoek zich voor 16 
februari 12.00 uur per e-mail te melden als men genoegen zou willen nemen met een zittingstermijn 
van 1 jaar. Er hebben zich 2 kandidaten gemeld, namelijk Henk van der Velde en Christianne Remmé. 
Omdat daarmee nog geen eenduidige keuze is gemaakt, heeft de voorzitter van de Ledenraad geloot.  
Hieruit komt naar voren dat de raadszetel voor 1 jaar wordt toegekend aan Christianne Remmé. 
 
Controle op aandachtsgebieden 
Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement geeft aan dat alle aandachtgebieden tenminste door 4 
raadsleden moet zijn ingevuld. Wij hebben hierop een controle uitgevoerd. Met bovenvermelde 
indeling wordt de invulling van de aandachtgebieden als volgt: 
 

jaar van 
aftreden fokkerij 

sport en 
wedstrijden 

recreatie en 
regionale 

activiteiten jeugd 
kader en 

vrijwilligers 

2021 2 5 4 2 2 

2022 3 5 3 2 1 

2023 4 7 1 3 3 

2024 6 12 5 4 5 

Totaal 15 29 13 11 11 

 
Daarmee wordt voldaan aan artikel 3 en zijn er geen belemmeringen de 11 kandidaten te benoemen 
conform hun voorkeur voor aandachtgebieden. Voor een gedetailleerde invulling van de 
aandachtgebieden per raadslid, wordt verwezen naar het bijgevoegde rooster van aftreden. 
 
Voorstel benoemingbesluit 
Wij stellen de Ledenraad conform artikel 4 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement voor: 
1. Christianne Remmé als Ledenraadslid te benoemen voor een periode van één jaar (aftredend in 

2021) 
2. Maxime de Bruijn, Hans Stupers, Christa Rike, Marianne Timmerman, Kristel Spanjers, Isabelle de 

Jong, Mark Timmerman, Henk van der Velde, Gerda Casimir en Tijmen Vroom als Ledenraadslid 
te benoemen te benoemen voor een periode van vier jaar (aftredend in 2024). 

3. Bijgevoegd rooster van aftreden vast te stellen. 
 
 
 
 


