Voorstel Verkiezingen Ledenraad Maart 2022
Aan: Ledenraad NSIJP, 26 november 2020
Van: Ivo Cleuren

Wij stellen voor:
- In te stemmen met onderstaande opzet van het verkiezingsproces.

Planning
Voorbereiding
Planning
26 nov
3 dec
… dec/jan
12 dec
... dec
17 dec
17 dec

4 jan
25 jan
8 feb
11 feb
13 feb

Activiteit

Vaststelling plan van aanpak
Opstellen lijst vacatures met zittingsduur
Introductiefilmpje plaatsen
Voorbereiding inschrijfformulier en stemformulier op
website
Oproep in IJP
Aankondiging verkiezingen op website en Facebook
E-mail aan alle volwassen NSIJP-leden met oproep
zich kandidaat te stellen via ledenraad@nsijp.nl (eis
HH: minimaal 2 maanden voor verkiezing)
E-mail aan alle vrijwilligers met oproep om in hun
netwerk kandidaten de werven.
Reminder mail aan leden
Sluiting kandidaatstellingperiode
Afweging of verkiezingen nodig zijn
Bericht op website en facebook, e-mail aan alle leden
dat verkiezingen niet nodig zijn.

Verkiezing (indien nodig)
Planning
Activiteit
11 feb
Plaatsing lijst met kandidaten op website en

3 – 10 mrt

11 mrt
12 mrt

Facebook, met aankondiging dat vanaf 1 maart
gestemd kan worden
Mail aan alle leden van het NSIJP met oproep om te
stemmen
Verkiezingsperiode, stemformulier op website
geopend
Mail reminder stemmen (ook via social media)
Stemmen tellen, doorgeven uitslag aan presidium
Bepalen welke kandidaten gekozen zijn, bepalen
welke kandidaten op de reservelijst komen.

Afhandeling (tijdspad afhankelijk van wel of geen verkiezingen)
Planning
Activiteit

Bijlage

A en B

Wie
Presidium
Groep Isabella/
Presidium i.s.m.
Stamboekbureau

C
D
E

Redactie
Stamboekbureau
Stamboekbureau

F

Stamboekbureau

G

Stamboekbureau

H

Presidium
Stamboekbureau

Bijlage
J

Wie
Stamboekbureau

J

Stamboekbureau
Stamboekbureau

K
Stamboekbureau
Presidium

Wie

z.s.m.

Uiterlijk 19
mrt
26 mrt

Opstellen concept ontwerp rooster van aftreden en indeling in
aandachtsgebieden. Analyse knelpunten (minimum aantal
raadsleden per aandachtsgebied)
Indien nodig: actieve werving onder gekozenen voor invulling
laatste vacatures aandachtgebieden
Opstellen ontwerp benoemingsbesluit, inclusief rooster van
aftreden en reservelijst
Vaststellen benoemingsbesluit, rooster van aftreden en
reservelijst

Presidium

Presidium
Presidium
Ledenraad

Bijlage A: Format inschrijfformulier kandidaatstelling (indien mogelijk digitaal)

Kandidaatstelling ledenraad
Kandidaatstellingsformulier conform artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement
PERSOONSGEGEVENS
Naam:
Adres
Postcode:
Woonplaats

Telefoon
Email:
Geboortedatum:
Lidnummer:

KANDIDAATSTELLING
Hierbij stel ik mij kandidaat voor een zetel in de Ledenraad en maak daartoe een keuze voor één of
meerdere van de hieronder aangegeven aandachtsgebieden.
⃝ fokkerij
⃝ sport en wedstrijden
⃝ recreatie en regionale activiteiten
⃝ jeugd
⃝ kader en vrijwilligers
⃝ overig, namelijk:
N.B. Als u overig heeft aangevinkt, geef dan in maximaal 30 tekens een omschrijving van uw
aandachtsgebied
MOTIVATIE
Beknopte motivatie om in de Ledenraad plaats te willen nemen en de affiniteit met de gekozen
aandachtsgebieden.

CV
Geef beknopt de relevante informatie over huidige en eerdere functies en activiteiten binnen en buiten
de vereniging, waaronder in ieder geval alle mogelijke functies en belangen die relevant zijn voor het
functioneren als afgevaardigde in de Ledenraad.

ONDERTEKENING (indien mogelijk digitaal)
Ik verklaar, zoals bepaald in artikel 4 lid 2 van het huishoudelijk reglement, dat ik bij eventuele
verkiezing bereid ben de benoeming tot ledenraadslid te aanvaarden. Ik verklaar in overeenstemming
met de statuten, artikel 3, lid 3 dat ik de leeftijd van achttien jaar bereikt heb. Tevens verklaar ik niet in
dienst te zijn bij de vereniging, zoals bepaald in artikel 7, lid 11 van de statuten.
Plaats:
Handtekening:

Datum:

Bijlage B: Format stemformulier op website
(pagina alleen toegankelijk voor leden)

Verkiezingen Ledenraad NSIJP maart 2021
Welkom, fijn dat u de moeite neemt om uw stem uit te brengen voor de Ledenraad van het NSIJP. De
Ledenraad is het parlement van de vereniging en vertegenwoordigt u in het maken van het beleid en
het controleren van het bestuur. Door middel van uw stem kunt u invloed uitoefenen in de
samenstelling van de Ledenraad. Deze keer zijn er 10 vacatures in de ledenraad die ingevuld moeten
worden.
De Ledenraad kent een aantal aandachtsgebieden. De diverse kandidaten hebben aangegeven welk
aandachtsgebied hun belangstelling heeft. Onderstaand vindt u een lijst van de NSIJP-leden die zich
kandidaat hebben gesteld en de aandachtsgebieden die zij hebben opgegeven. Per kandidaat kunt u
doorklikken naar de motivatie van de kandidaat om in de ledenraad plaats te willen nemen en naar het
beknopte CV van de kandidaat.
U heeft maximaal drie stemmen U kunt uw stem uitbrengen door maximaal drie vakjes voor de
kandidaten van uw keuze aan te vinken en vervolgens op de button STEM te klikken. Als u meer dan
drie stemmen uitbrengt wordt uw stem ongeldig verklaard.
Let wel, alleen leden van achttien jaar en ouder hebben stemrecht.
Kandidaat

Fokkerij

Sport en
wedstrijden

0

Kandidaat A

X

0

Kandidaat B

0

Kandidaat C

0

Kandidaat D

X

0

Kandidaat E

X

0

Kandidaat F

X

0

Kandidaat G

X

0

Kandidaat H

X

0

Kandidaat I

0

Kandidaat J

0

Kandidaat K

0

Kandidaat L

0

Kandidaat M

X

Recreatie
en regionale
activiteiten
X

Jeugd

X

X

Kader en
vrijwilligers

Overig

X

X

Educatie
X

X
P.R
X

X

X

P.R.

X
X

X

X

Welzijn en
gezondheid

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

Historie

STEM
(na uitbrengen stem, de boodschap Dank Voor het uitbrengen van uw stem)

Motivatie
kandidaat

CV
kandidaat

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Klik hier

Bijlage C: oproep in IJP
Verkiezingen Ledenraad
Stel u kandidaat!
Vindt u het ook zo van belang dat de leden goed vertegenwoordigd zijn bij het kiezen en controleren
van het bestuur? En bij het vaststellen van beleid en begroting? Stel u dan kandidaat voor de
Ledenraad. De Ledenraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en bestaat uit 35 tot 40
afgevaardigden.
De ledenraad vergadert ten minste 2 keer per jaar, meestal op een avond. Het vraagt vooral interesse
en de bereidheid om in de eigen omgeving te luisteren en om mee te denken. U vertegenwoordigt in
de Ledenraad het belang van de leden van het NSIJP. Dat doet u in principe voor een periode van 4
jaar.
Tot 8 februari aanstaande kan elk volwassen NSIJP-lid zich als kandidaat aanmelden via de website
van het NSIJP. Hier vindt u ook meer informatie over de samenstelling van de Ledenraad.

Ga stemmen!
Als er meer kandidaten zijn dan vacatures vinden begin maart 2021 verkiezingen plaats. U kunt in
totaal drie stemmen uitbrengen verdeeld over drie kandidaten. Als uw e-mailadres bij de vereniging
bekend is, ontvangt u per e-mail hierover bericht. Houd de website of de facebookpagina in de gaten.
Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Ga dan naar onze website, via ‘mijn account’
bovenin het scherm, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.

Bijlage D: Oproep kandidaatstelling op website en Facebook

Kandidaten ledenraad gezocht
Ieder jaar treden 10 leden van de Ledenraad, na vier jaar zitting te hebben gehad, af. Daarom zoeken
we 10 of meer kandidaten voor de Ledenraad. De verkiezingen worden van 3 tot en met 10 maart
2021 gehouden. Je kunt je tot 8 februari aanstaande kandidaat stellen. Let wel, alleen volwassen
leden kunnen zich kandidaat stellen.
Bij je kandidaatstelling kun je kiezen voor een of meerdere zogenaamde aandachtsgebieden, de
gebieden die jouw bijzondere interesse hebben. De volgende aandachtsgebieden moeten volgens het
huishoudelijk reglement ingevuld worden.
fokkerij
sport en wedstrijden
recreatie en regionale activiteiten
jeugd
kader en vrijwilligers
Daarnaast kun je bij je kandidaatstelling nog een ander specifiek aandachtsgebied naar keuze
opgeven.

Opgeven
Door hier te klikken ga je naar de pagina met het aanmeldingsformulier.

Vragen?
Heb je nog vragen of wil je nadere informatie, neem dan contact op met de ledenraad via
ledenraad@nsijp.nl .

Bijlage E: E-mail aan alle leden met oproep kandidaatstelling
Geacht lid van het NSIJP,
Het NSIJP is een vereniging en in een vereniging zijn het de leden die met elkaar bepalen welke kant
de vereniging op moet gaan. Het NSIJP kent sinds 2011 de Ledenraad. Alle leden kiezen uit hun
midden de 40 personen voor de Ledenraad. Deze Ledenraad bepaalt het reilen en zeilen van de
vereniging. De raad is het parlement van de vereniging en vertegenwoordigt u in het maken van het
beleid en het kiezen en controleren van het bestuur. Elk jaar stelt ze de begroting en de tarieven vast.

Kandidaten ledenraad gezocht
Ieder jaar treden 10 leden van de Ledenraad, na vier jaar zitting te hebben gehad, af. Daarom zoeken
we 10 of meer kandidaten voor de Ledenraad. De verkiezingen worden van 3 tot en met 10 maart
2021 gehouden. Je kunt je tot 8 februari aanstaande kandidaat stellen. Let wel, alleen volwassen
leden kunnen zich kandidaat stellen.
De ledenraad vergadert ten minste 2 keer per jaar, meestal op een avond. Het vraagt vooral interesse
en de bereidheid om in de eigen omgeving te luisteren en om mee te denken. U vertegenwoordigt in
de Ledenraad het belang van de leden van het NSIJP. Dat doet u in principe voor een periode van 4
jaar.

Verschillende interessegebieden
Bij de samenstelling van de ledenraad zijn we uitgegaan van verschillende aandachtsgebieden.
Sommigen van u zullen zich vooral voor de fokkerij interesseren, anderen meer voor bijvoorbeeld de
wedstrijdsport, het recreatief gebruik van het IJslandse paard, de kansen voor de jeugd, regionale
activiteiten of de bijzondere rol van de vrijwilligers in de vereniging. Op al deze gebieden kan de
ledenraad de inbreng van de leden van het NSIJP goed gebruiken.
Bij uw kandidaatstelling kunt u aangeven welke gebieden die uw bijzondere interesse hebben. De
volgende aandachtsgebieden moeten volgens het huishoudelijk reglement ingevuld worden.
fokkerij
sport en wedstrijden
recreatie en regionale activiteiten
jeugd
kader en vrijwilligers
Daarnaast kunt u bij uw kandidaatstelling nog een ander specifiek aandachtsgebied naar keuze
opgeven.

Aanmelden
Op de website van het NSIJP vindt u het formulier om u kandidaat te stellen. Dat kan tot 8 februari
2021.
Deze e-mail is een dringende oproep om te overwegen of u zich kandidaat wilt stellen voor de
Ledenraad. Het NSIJP kan uw inzet daarbij goed gebruiken. Aarzelt u, of wilt u nadere informatie,
neem dan gerust contact met ons op via ledenraad@nsijp.nl.
Namens de Ledenraad,
Ivo Cleuren, voorzitter Ledenraad

Bijlage F: e-mail aan alle actieve vrijwilligers kandidaatstelling
Beste vrijwilliger,
Wij sturen je deze mail vanwege je actieve betrokkenheid bij het reilen en zeilen van het NSIJP. Tot 8
februari aanstaande kan elk volwassen NSIJP-lid zich aanmelden voor de Ledenraad van het NSIJP.
De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging NSIJP en bestaat uit 35 tot 40
afgevaardigden.
De Nederlandse IJslanderwereld, dus ook het NSIJP, moet het hebben van vrijwilligers. Organisatoren
van evenementen, juryleden en officials bij wedstrijden en keuringen, leden van werkgroepen,
commissies, redactie IJslandse Paarden, bestuur en afgevaardigden naar de ledenraad, het zijn
allemaal vrijwilligers. Allemaal mensen die de passie voor het IJslandse Paard delen en hun
capaciteiten inzetten om de vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren.
Voor al deze vrijwilligers is een goed functionerende democratische vertegenwoordiging van uitermate
groot belang. Daarom roepen wij je op om je kandidaat te stellen, of binnen je eigen kennissen- en
vriendenkring NSIJP-leden te stimuleren om zich kandidaat te stellen.
Op de website www.nsijp.nl vindt je meer informatie over de Ledenraad en de verkiezingen.
Alvast bedankt!
Namens de Ledenraad,
Ivo Cleuren, voorzitter Ledenraad

Bijlage G: reminder kandidaatstelling
Herinnering op facebook
Deelt u met vele anderen de passie voor het IJslandse Paard? Stelt u zich dan kandidaat voor een of
meerdere van de ‘aandachtsgebieden’ binnen de Ledenraad. De fokkerij, de wedstrijdsport, het
recreatief gebruik van het IJslandse paard, de kansen voor de jeugd, regionale activiteiten of de
bijzondere rol van de vrijwilligers in onze vereniging. Op al deze gebieden kan de Ledenraad uw
inbreng goed gebruiken. Voor meer informatie kijk op onze website link invoegen

Tekst e-mail aan alle NSIJP-leden met herinnering kandidaatstelling
Geacht NSIJP-lid,
De Ledenraad is het hoogste orgaan van onze vereniging en bestaat uit 35 tot 40 afgevaardigden.
Eerder hebben wij u per e-mail al opgeroepen om u kandidaat te stellen voor een van de vacante
plaatsen. Bij deze herhalen wij onze oproep. Het kost weinig tijd, de ledenraad vergadert ten minste 2
per jaar, meestal op een avond. Daarnaast vraagt het vooral interesse en de bereidheid om in de
eigen omgeving te luisteren en om mee te denken over het reilen en zeilen van het NSIJP.
Deelt u met vele anderen de passie voor het IJslandse Paard? Stelt u zich dan kandidaat voor een
van de ‘aandachtsgebieden’ binnen de Ledenraad. Let wel, alleen volwassen leden kunnen zich
kandidaat stellen. De fokkerij, de wedstrijdsport, het recreatief gebruik van het IJslandse paard, de
kansen voor de jeugd, regionale activiteiten of de bijzondere rol van de vrijwilligers in onze vereniging.
Op al deze gebieden kan de Ledenraad de inbreng van u goed gebruiken.
Op de website van het NSIJP vindt u het formulier om u kandidaat te stellen. Dat kan tot 8 februari
2021.
Aarzelt u, of wilt u nadere informatie, neem dan gerust contact met ons op via ledenraad@nsijp.nl .
Namens de Ledenraad,
Ivo Cleuren, voorzitter Ledenraad

Bijlage H: Bericht dat Verkiezingen niet nodig zijn

Mail aan alle leden van het NSIJP
Geacht lid van het NSIJP,
Tot 8 februari was de kandidaatstelling voor de Ledenraad geopend. Er hebben zich @@ kandidaten
voor @@@ vacatures gemeld. Dit betekent dat volgens het huishoudelijk reglement geen
verkiezingen noodzakelijk zijn. Alle kandidaten worden lid van de Ledenraad.
De van 3 tot en met 10 maart geplande verkiezingen worden dan ook afgelast.
Het aantal is ook voldoende voor het minimumaantal van 35 Ledenraadsleden. Daarom worden,
onvoorziene omstandigheden daargelaten, de eerstvolgende verkiezingen volgend jaar gehouden.
Namens de Ledenraad,
Ivo Cleuren, voorzitter Ledenraad

Bericht op facebook en website
Tot 8 februari was de kandidaatstelling voor de Ledenraad geopend. Er hebben zich @@ kandidaten
voor @@@ vacatures gemeld. Dit betekent dat volgens het huishoudelijk reglement geen
verkiezingen noodzakelijk zijn. Alle kandidaten worden lid van de Ledenraad.
De van 3 tot en met 10 maart geplande verkiezingen worden dan ook afgelast.
Het aantal is ook voldoende voor het minimumaantal van 35 Ledenraadsleden. Daarom worden,
onvoorziene omstandigheden daargelaten, de eerstvolgende verkiezingen volgend jaar gehouden.

Bijlage J: oproep om te gaan stemmen
Tekst op website / Facebook na kandidaatstelling
Van 3 tot en met 10 maart worden de verkiezingen voor de Ledenraad gehouden. Voor deze
verkiezing hebben zich de volgende kandidaten aangemeld:
Kandidaat A voor de aandachtsgebieden ……., …….., ……
enz
Lijst in volgorde van aanmelding
Als NSIJP-lid kun je stemmen door middel van uw inloggegevens voor de NSIJP site. Let wel, alleen
volwassen leden hebben stemrecht. Maak gebruik van jouw democratisch recht. Kom op en stem!

Tekst e-mail aan alle leden met oproep te stemmen
Geacht NSIJP-lid,
Van 3 tot en met 10 maart worden de verkiezingen voor de Ledenraad gehouden roepen u op om uw
stem uit te brengen via onze website www.nsijp.nl.
U kunt in totaal drie stemmen uitbrengen verdeeld over drie kandidaten.
Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Ga dan naar onze website, via ‘mijn account’
bovenin het scherm, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.
Maak gebruik van uw democratisch recht. Kom op en stem!
Namens de Ledenraad,
Ivo Cleuren, voorzitter

Bijlage K Tekst e-mail aan alle leden met herhaling oproep te stemmen
Geacht NSIJP-lid,
Graag herinneren wij u eraan dat u tot en met 10 maart kunt stemmen voor de Ledenraad. U kunt uw
stem uitbrengen via onze website www.nsijp.nl.
U kunt in totaal drie stemmen uitbrengen verdeeld over maximaal drie van de kandidaten.
Bent u uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten? Ga dan naar onze website, rechtsbovenin de
openingspagina bevindt zich de link om naar het inlogscherm te gaan. Kies vervolgens ‘nieuw
wachtwoord aanvragen’ en volg de instructies.
Wij rekenen op uw stem!
Namens de Ledenraad,
Ivo Cleuren, voorzitter

Losse bijlage:
Voorlopig rooster van aftreden met aandachtsgebieden voor zover nu bekend

