
 

 
 

Agendapunt 10.4  Voorstel wijziging termijn commissieleden  
 
Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: 

 Statuten, Hoofdstuk V, artikel 11 lid1b 
 Algemeen Reglement, Hoofdstuk I, artikel 5 lid 1 
 Algemeen Reglement, Hoofdstuk III, artikel 3 lid 2 
 Algemeen Reglement, Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en lid 4 
 Tuchtreglement, Hoofdstuk II, artikel 2 lid 2a en 2b 

 

 
Toelichting 
Vanuit de Bondsvergadering is erop gewezen dat de zittingsperiode van vier jaar die is 
ingevoerd voor afgevaardigden en bondsbestuursleden nog niet is doorgevoerd voor 
commissieleden. Het bondsbestuur is tijdens de Jaarvergadering van 23 juni 2018 gevraagd 
na te denken over de vraag of het wenselijk is om ook bij de benoeming van commissieleden 
een periode van vier jaar te hanteren.  
 
Het bondsbestuur heeft tijdens de Bondsvergadering van 2 februari aangegeven het 
veranderen van de termijn wenselijk te vinden en een voorstel voor de wijziging van de 
termijnen voor commissieleden van 3 naar 4 jaar inbrengen bij de Jaarvergadering van juni 
2019. 
 
10.4.1 Wijziging Statuten, Hoofdstuk V, artikel 11 lid1b 
 
Statuten Hoofdstuk V 
Artikel 11 lid 1b 
De leden van de Financiële Commissie worden voor de duur van drie vier jaar gekozen en 
treden af volgens een door de commissie opgemaakt rooster. De leden zijn na hun aftreden 
aansluitend herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures treedt de nieuw gekozene af op het 
tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 
 
10.4.2 Wijziging Algemeen Reglement, Hoofdstuk I, artikel 5 lid 1 
 
Algemeen Reglement Hoofdstuk I 
Artikel 5 lid 1 
Er is een Klachtencommissie bestaande uit ten minste drie leden, die door de 
Jaarvergadering worden benoemd voor een termijn die eindigt op de dag na de derde vierde 
Jaarvergadering na de benoeming. In een tussentijdse vacature wordt door de 
Bondsvergadering voorzien. Tussentijdse benoemingen gelden voor de resterende duur van 
de termijn van het afgetreden lid. De Klachtencommissie wijst uit haar midden een 
voorzitter aan. Het Bondsbureau voorziet in het secretariaat van de Klachtencommissie. 
 
 
 



 

 
 

10.4.3 Algemeen Reglement, Hoofdstuk III, artikel 3 lid 2 
 
Algemeen Reglement Hoofdstuk III 
Artikel 3 lid 2 
Indien niet anders is bepaald worden de leden van een commissie door de Bondsvergadering 
benoemd, hebben gedurende vierdrie jaar zitting en treden af volgens een door de 
commissie op te maken rooster; in een tussentijdse vacature treedt het nieuw gekozen lid in 
functie op de dag na zijn verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou 
zijn afgetreden. De leden zijn na hun aftreden aansluitend herkiesbaar 
 
10.4.4 Algemeen Reglement, Algemeen Reglement, Hoofdstuk V, artikel 1 lid 2 en lid 4 
 
Algemeen Reglement Hoofdstuk V 
Artikel 1 lid 2 
De leden van de Reglementscommissie worden door de leden van de Bondsvergadering 
gekozen voor de duur van vierdrie jaar. Zij treden af volgens een door de 
Reglementscommissie op te maken rooster en zijn na hun aftreden aansluitend herkiesbaar. 
In tussentijdse vacatures kan worden voorzien op de eerstvolgende Bondsvergadering, 
overeenkomstig het bepaalde in lid 3. Bij tussentijdse vacatures treedt de nieuw gekozene af 
op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. 
 
Algemeen Reglement Hoofdstuk V 
Artikel 1 lid 4 
De leden hebben zitting van de dag volgend op de jaarvergadering tot en met de dag waarop 
de derde vierde daarop volgende jaarvergadering wordt gehouden. 
 
10.4.5 Tuchtreglement, Hoofdstuk II, artikel 2 lid 2a en 2b 
 
Tuchtreglement Hoofdstuk II 
Artikel 2 lid 2a  
De leden van de Tuchtcommissie en van de Commissie van Beroep worden voor de duur van 
drie vier jaar gekozen door de jaarvergadering. De algemeen voorzitter van een commissie 
wordt in functie gekozen.      
 
Artikel 2 lid 2b 
De gekozen leden hebben zitting vanaf de dag volgende op de desbetreffende 
jaarvergadering tot en met de dag waarop de derde vierde daaropvolgende jaarvergadering 
wordt gehouden. Zij treden af volgens een op te maken rooster 


