Reglement Ledenbijeenkomst
Goedgekeurd door de Ledenraad d.d. 08-05-2017
Artikel 1 – Statutaire grondslag
Dit reglement bevat nadere bepalingen inzake de ledenbijeenkomst, in aanvulling op het bepaalde in de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 2 – Bevoegdheden
1. De ledenbijeenkomst stelt het aantal van de Ledenraad vast van ten minste tien en ten hoogste
twintig leden die door de leden uit hun midden worden gekozen, met inachtneming van hetgeen in de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement over de samenstelling van de Ledenraad is bepaald.
2. De ledenraadsleden worden gekozen/herkozen in een stemprocedure, waarbij alle OVN-leden kunnen
kiezen uit de voorgedragen leden uit de Ledenraad. Er wordt gekozen volgens hoofdstuk 5
‘Kiesreglement voor de verkiezingen van de OVN Ledenraad’ van het Huishoudelijk Reglement en op
basis van het profiel Ledenraadslid.
3. De ledenbijeenkomst benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Ledenraad overeenkomstig de
reglementen en statuten van dit orgaan.
4. Vanuit de ledenbijeenkomst zijn er 3 OVN-leden vertegenwoordigd in een Kiescommissie.
Tussentijdse vacatures in de Ledenraad met bijbehorende kandidaatstellingen worden voorgelegd aan
de Kiescommissie. Een Kiescommissie, bestaande uit 3 OVN-leden vertegenwoordigd vanuit de
segmenten 1e, 2e lijn en overig en aangesteld door de benoemingscommissie toetst de geschiktheid
van de kandidaten aan de hand van het ledenraadsprofiel. Eventueel kan in dit kader een gesprek
plaatsvinden met kandidaten. Op basis van deze toetsing doet de kiescommissie onderbouwd
uitspraak aan de Ledenraad welke kandidaat het meest geschikt is en een zetel krijgt toebedeeld.
Artikel 3 – Vergaderfrequentie en -planning
1. Jaarlijks wordt een ledenbijeenkomst gehouden voor alle leden van de vereniging. In de bijeenkomst
komen onder meer aan de orde:
a. informatievoorziening van het bestuur en de Ledenraad aan de leden;
b. voorziening in eventuele vacatures in de Ledenraad;
c. voorstellen van het bestuur, de Ledenraad of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering.
2. Andere ledenbijeenkomsten worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de Ledenraad dit wenselijk
oordeelt.
3. De ledenbijeenkomst wordt uitgeschreven door het OVN-bureau in opdracht van het bestuur. Verder
is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende van de niet-geschorste leden verplicht
tot het bijeenroepen van een ledenbijeenkomst op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 van de Statuten.
Artikel 4 – Bijeenroeping en vergaderstukken
1. De bijeenroeping gebeurt tenminste 4 weken van tevoren, de dag van oproeping en de dag van de
vergadering niet meegerekend. Hierbij worden de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering
zal worden gehouden en de te behandelen punten gemeld. Tenminste 2 weken van tevoren worden
de bijbehorende vergaderstukken op de website geplaatst.
2. In voorkomende gevallen kan het bestuur afwijken van bovengenoemde termijn van tenminste 4
weken. Onderwerpen kunnen alsdan tot tijdens de ledenbijeenkomst door het bestuur worden
ingebracht.
3. De agenda, vergaderstukken, notulen en besluiten van de ledenbijeenkomst zijn voor de leden van de
vereniging vrij toegankelijk.
4. Toegang tot de ledenbijeenkomst hebben alle niet geschorste leden en bestuurders van de vereniging.
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist het bestuur.
5. Leden dienen zich tenminste 1 week van tevoren voor een ledenbijeenkomst aan te melden bij het
OVN-bureau ivm de locatievoorziening.
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Artikel 5 – Agenda
1. De agenda wordt als regel opgesteld door het bestuur, met uitzondering van vergaderingen
bijeengeroepen door leden.
2. Het bestuur stelt de agenda op samen met de directeur.
3. De agenda van de ledenbijeenkomst wordt gepubliceerd op de website. Leden kunnen voor
inlichtingen over (de onderwerpen op) de agenda contact opnemen met het OVN-bureau.
4. Ledenraadsleden kunnen agendavoorstellen indienen voor de ledenbijeenkomst. Deze voorstellen
moeten tenminste vier weken van tevoren bij het bestuur worden ingediend.
Artikel 6 – Vergadering
De ledenbijeenkomst wordt geleid door de voorzitter van de Ledenraad. Ontbreekt de voorzitter dan treedt de
voorzitter van het bestuur als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de ledenbijeenkomst zelf in het voorzitterschap van de betreffende vergadering.
Artikel 7 – Besluitvorming
1. Besluiten kunnen door de ledenbijeenkomst slechts genomen worden met volstrekte meerderheid
van stemmen.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de bijeenkomst besluit tot stemming bij
acclamatie (toejuiching). Alle overige stemmingen geschieden mondeling, tenzij in de vergadering
anders wordt besloten.
3. Het bestuur bepaalt de volgorde waarin voorstellen op de ledenbijeenkomst in stemming worden
gebracht.
4. In ledenbijeenkomsten hebben alle niet geschorste gewone leden en ereleden stemrecht. Ieder
zodanig lid kan één stem uitbrengen. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.
5. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde in de ledenbijeenkomst bevoegd is zijn stem reeds
voorafgaand aan de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op
deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de
vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden binnen de vergadering in het ledenregister van
de vereniging staan vermeld. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt
de stemmen mede aan de voorzitter van de vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem
heeft uitgebracht, kan zijn stem niet herroepen. Evenmin kan hij tijdens de vergadering opnieuw stem
uitbrengen.
6. De voor de vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden
gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
Artikel 8 – Verslaglegging
1. Van de ledenbijeenkomst wordt door de directeur, dan wel door een door de directeur aan te wijzen
persoon notulen gemaakt. De notulen worden na vaststelling door de ledenbijeenkomst, door de
voorzitter van de Ledenraad ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden
van de vereniging gebracht.
2. De leden ontvangen de conceptnotulen uiterlijk 6 weken na de vergadering per nieuwsbrief. De
conceptnotulen worden in de volgende ledenbijeenkomst goedgekeurd en gepubliceerd op de
website. Voor vragen van OVN-leden naar aanleiding van de notulen richt men zich tot het OVNbureau, zodat dit doorgegeven kan worden aan het bestuur. Afhandeling van de door de OVN-leden
gestelde vragen naar aanleiding van de notulen, zullen, in overleg met het bestuur, door de directeur
plaatsvinden.
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