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Ledenraad 

 

Artikel 18. Taken en bevoegdheden 

1. De ledenraad fungeert als algemene vergadering, als bedoeld in artikel 2:39 lid 1 Burgerlijk 

Wetboek. 

2. Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de 

statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen. De ledenraad is in het bijzonder belast met: 

a. het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het 

daarvan afgeleide jaarplan; 

b. het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting; 

c. het goedkeuren van de hoogte van de contributies; 

d. het goedkeuren van het jaarverslag en het bijbehorende financieel jaarverslag; 

e. het goedkeuren van het huishoudelijk reglement en wijzigingen daarin; 

f. het goedkeuren van de beroepscode; 

g. het goedkeuren van reglementen van colleges en commissies; 

h. het goedkeuren van het (pedagogisch) kader op grond waarvan vakinhoudelijke 

richtlijnen worden ontwikkeld; 

i. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden. 

3. De ledenraad komt ten minste vier maal per jaar bijeen in vergadering, waarin de in lid 2 

genoemde taken gestructureerd aan de orde komen. 

4. Uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de ledenraadsvergadering 

gehouden waarin het bestuur het jaarverslag (als bedoeld in lid 2, sub d) en het financieel 

verslag (als bedoeld in lid 2, sub e) ter goedkeuring voorlegt en waarin wordt beslist over de 

dechargering van het bestuur voor het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. 

5. Andere ledenraadvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

oordeelt of op schriftelijk verzoek aan het bestuur van een tiende deel van de 

ledenraadsleden. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. 

 

Artikel 19: Samenstelling en verkiezing van de ledenraad 

1. De ledenraad bestaat uit twintig (20) leden. Als het aantal leden in de ledenraad minder dan 10 is 

schrijft het bestuur zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit.  

2. De ledenraad wordt in zijn geheel voor vier (4) jaar gekozen, door en uit de leden 

door middel van verkiezingen. Het huishoudelijk reglement bevat nadere regels voor 

de verkiezingen van de leden van de ledenraad alsmede voor de vervulling van 

tussentijdse vacatures. 

3. Het ledenraadslidmaatschap eindigt: 

a. bij installatie van de nieuwe ledenraad; 

b. door tussentijds aftreden op eigen verzoek; 

c. door het einde van het lidmaatschap van de vereniging; 

d. wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis van 

het lid. 

4. Ledenraadsleden zijn eenmaal herkiesbaar. Indien zij in hun eerste termijn een 

tussentijdse vacature hebben vervuld voor de duur van een jaar of minder, kunnen zij 

zich tweemaal verkiesbaar stellen. 

5. De voorzitter van het bestuur zit de vergaderingen van de ledenraad voor en wordt 

door de ledenraad in deze dubbelfunctie benoemd. Hij is echter geen lid van de 

ledenraad. 
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6. De voorzitter van de ledenraad draagt zorg voor een goede afstemming van 

werkzaamheden tussen het bestuur en de ledenraad. 

7. De voorzitter kan zich voor het voorzitten van de vergaderingen van de ledenraad 

laten vervangen door de vicevoorzitter of een ander bestuurslid. Als geen enkel 

bestuurslid beschikbaar is, dan kiest de ledenraad uit zijn midden een lid dat de 

betreffende vergadering leidt. 

8. Het ledenraadslidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur 

of van enig orgaan dat zich met tuchtrecht, registratie of accreditatie bezig houdt. 

9. Het huishoudelijk reglement regelt een eventuele segmentering van de ledenraad. 

10. (Vervallen). 

11. Gewone leden die niet zijn geschorst zijn stemgerechtigd. 

12. Elk stemgerechtigd lid mag zich kandidaat stellen. 

13. Elk stemgerechtigd lid mag een stem uitbrengen. 

14. Ledenraadsleden functioneren zonder last en ruggespraak. 

 

Artikel 20. Toegang en stemrecht 

1. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben: 

1. de ledenraadsleden; 

2. de bestuursleden; 

3. alle leden, inclusief aspirant leden, belangstellende leden, ereleden en leden van 

verdienste, met uitzondering van (onderdelen van) vergaderingen die de ledenraad 

besloten verklaart; 

4. de directeur. 

2. Geschorste ledenraadsleden en geschorste bestuursleden hebben geen toegang, tenzij zij 

naar het oordeel van de ledenraad gehoord moeten worden. 

3. Ieder niet geschorst ledenraadslid heeft één stem. 

4. Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is ieder ledenraadslid bevoegd 

om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te 

nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat 

het ledenraadslid via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 

rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan 

uitoefenen. Een op deze wijze deelnemend ledenraadslid wordt geacht ter vergadering 

aanwezig te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het 

gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de 

oproeping bekend gemaakt. 

5. (Vervallen). 

6. Een ledenraadslid kan een ander ledenraadslid geen volmacht verlenen tot het uitbrengen 

van zijn stem. 

 

Artikel 21: 

1. De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur, of door een tiende deel van de 

ledenraadsleden, conform artikel 18 lid 5. 

2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de ledenraadsleden. Indien 

de desbetreffende persoon hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door 

een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan 

het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt. 

3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste twee weken. 

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
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5. Het bestuur kan besluiten en de ledenraad kan verzoeken om een informatieve bijeenkomst te 

beleggen op het moment dat daar bij één van beide behoefte aan ontstaat. Hierbij hoeft de termijn 

voor oproeping, zoals genoemd in lid 3, niet in acht worden genomen. In deze bijeenkomst kan geen 

besluitvorming plaatsvinden. 

 

Artikel 22. Besluitvorming in de ledenraad 

1. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, kunnen besluiten van de ledenraad 

slechts worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kunnen geen beslissingen 

genomen worden. 

3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. 

4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het betrokken voorstel geacht te zijn 

verworpen. Indien bij stemmen over personen geen der kandidaten een volstrekte 

meerderheid heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee 

kandidaten, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij herstemming de 

stemmen staken, beslist het lot. 

 

 


