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Kiesreglement voor de ledenraad 
van SeniorWeb 

Inleiding 
Dit reglement richt zich specifiek op de verkiezingen voor leden van de ledenraad. Het reglement baseert zich 
uiteraard op alle artikelen uit de statuten waar, hierop betrekking hebbende zaken, gedetailleerd zijn vastgelegd. 
Hieronder zullen eerst desbetreffende artikelen uit de statuten worden opgenomen. Daarna volgen de procedures.  
 

Ledenraad 
Artikel 15:  

1. De vereniging kent een ledenraad, die de algemene vergadering van de vereniging vormt. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden worden gekozen, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 16 en 19 van deze statuten.  

2. Aan de ledenraad komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen zijn overgedragen.  

3. De ledenraad verricht de werkzaamheden die hem in deze statuten of in een reglement van de vereniging 
worden opgedragen, brengt aan het landelijk bestuur advies uit zo dikwijls als het door het landelijk bestuur 
wordt gevraagd of de ledenraad het zelf wenselijk acht en dient in het algemeen als contactorgaan tussen de 
leden van de vereniging en het landelijk bestuur.  

  
Artikel 16:  

1. De ledenraad bestaat uit vijfendertig (35) leden die afgevaardigden zijn van de leden van de vereniging.  
2. De afgevaardigden worden door en uit de leden van de vereniging gekozen in overeenstemming met het 

bepaalde in deze statuten en met inachtneming van het door het landelijk bestuur vastgestelde 
kiesreglement.   

3. Bij een ledenraadverkiezing worden per provincie plaatsvervangers voor de betreffende afgevaardigden 
gekozen casu quo aangewezen. Uitsluitend de betreffende afgevaardigden casu quo in voorkomende 
gevallen hun plaatsvervangers zijn stemgerechtigd in de ledenraad.  

4. De aanwijzing tot afgevaardigde of plaatsvervangend afgevaardigde vervalt:  
a. na verloop van een termijn van vier (4) jaar, met dien verstande dat een afgevaardigde of 

plaatsvervangend afgevaardigde eenmaal kan worden herkozen;  
b. bij verlies van het gewone lidmaatschap van de vereniging.  

  

Kiesraad 
Artikel 19:  

1. De kiesraad bereidt de verkiezingen voor de afgevaardigden van de leden voor de ledenraad per provincie in 
Nederland voor, voert deze verkiezingen uit en begeleidt deze, een en ander in overeenstemming met het 
hierna bepaalde en met inachtneming van een door het landelijk bestuur vastgesteld kiesreglement.  

2. De kiesraad bestaat uit drie (3) leden: (dhr. J. Heykens, dhr. L. Bunck en mw. H. van Hees) en kiest uit zijn 
midden een voorzitter. Mw. van Hees is de voorzitter van de Kiesraad voor de komende verkiezingen in 
2022.  
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3. Onverminderd de eerste benoeming van de leden van de kiesraad, worden de leden van de kiesraad 
benoemd door de ledenraad uit een voordracht opgemaakt door het landelijk bestuur.  

4. Onverminderd de eerste verdeling in overeenstemming met het bepaalde in lid 5 van dit artikel, stelt de 
kiesraad de verdeling van het aantal afgevaardigden per provincie in Nederland, voorafgaande aan iedere 
ledenraadverkiezing op, en legt deze ter goedkeuring voor aan de ledenraad. Deze verdeling geldt als een 
representatieve afspiegeling van de doelgroep casu quo een representatieve afspiegeling van het aantal 
leden van de vereniging per provincie in Nederland, met dien verstande dat er per provincie minimaal twee 
(2) en maximaal vier (4) afgevaardigden zitting kunnen nemen in de ledenraad.  

5. De verdeling van het aantal afgevaardigden dat namens de leden van de vereniging per provincie zitting 
neemt in de ledenraad is voor de eerste maal als volgt:  
▪ Friesland: 2 (twee)  
▪ Groningen: 2 (twee)  
▪ Overijssel: 3 (drie)  
▪ Drenthe: 2 (twee)  
▪ Gelderland: 4 (vier)  
▪ Utrecht: 3 (drie)  
▪ Flevoland: 2 (twee)  
▪ Noord-Holland: 4 (vier)  
▪ Zuid-Holland: 4 (vier)  
▪ Zeeland: 2 (twee)  
▪ Noord-Brabant: 4 (vier)  
▪ Limburg: 3 (drie)  

6. De gewone leden en de ereleden behoren tot een provincie waartoe hun woonplaats behoort. Indien 
voormelde leden buiten Nederland wonen, behoren zij indien zij in België wonen tot de provincie Noord-
Brabant, indien zij in Duitsland wonen tot de provincie Gelderland en in alle overige gevallen tot de provincie 
Zuid-Holland. 

7. Indien een lid tot verschillende provincies behoort en in andere gevallen, waarin door het bepaalde in de 
voorafgaande leden niet wordt voorzien, zal het landelijk bestuur, in overleg met het lid, bepalen tot welke 
provincie het lid behoort. Het landelijk bestuur is steeds bevoegd een lid, op diens verzoek en om redenen ter 
beoordeling van het landelijk bestuur, bij een andere provincie in te delen. 

8. Volgens een bij het hiervoor vermelde kiesreglement vastgestelde procedure stelt de kiesraad voorafgaande 
aan een ledenraadverkiezing een kandidatenlijst op. Alle leden zullen elektronisch in de gelegenheid worden 
gesteld kandidaten voor te dragen. 

9. Ledenraadverkiezingen kunnen elektronisch of schriftelijk worden gehouden, waarbij er door de kiesraad 
zorg voor wordt gedragen dat alle gewone- en ereleden van de vereniging in de gelegenheid worden gesteld 
ter zake hun stem op een kandidaat uit te brengen. Slechts de gewone leden en de ereleden hebben 
stemrecht. 

10. De kiesraad en/of het landelijk bestuur is/zijn bevoegd om ter zake van de ledenraadverkiezing een 
commissie in te stellen die toeziet op democratisch verantwoorde verkiezingen van de ledenraad. 

11. De kiesraad is bevoegd (aan haar opgedragen) uitvoerende taken over te dragen aan de directeur. 
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Procedures 
1. Eens per vier jaar nodigt de kiesraad via het verenigingsblad “Enter” en de website, leden uit zichzelf, of een 

ander lid, kandidaat te stellen voor de ledenraad.  
2. De kandidaat wordt verzocht een kort CV op te stellen dat op de website wordt gepubliceerd, evenals een 

pasfoto.  
3. Via de website kan daarna door leden gestemd worden op hun kandidaat. Hierbij wordt een sluitdatum 

gepubliceerd.  
4. De leden die zich herkiesbaar stellen krijgen een markering of teken bij de naam. De lijst wordt alfabetisch 

gepubliceerd.  
5. De kiesraad controleert de uitslag en publiceert deze.  
6. De kandidaten met te weinig stemmen worden op de reservekandidatenlijst (per provincie) gezet op 

volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen op een kandidaat wordt door 
loting (door de kiesraad) de definitieve lijst en de reservelijst vastgesteld.  

7. De gekozen kandidaten worden voorzien van een informatiepakket en ingepraat door bestuur en directie. 
Bovendien zal er een kennismakings- en trainingsbijeenkomst worden georganiseerd voor de eerste ALV van 
de nieuwe ledenraad.   

8. Indien er een lid van de ledenraad vertrekt zal de eerstvolgende op de reservekandidatenlijst worden 
verzocht om diens plaats in de ledenraad in te nemen.  

9. Indien er voor desbetreffende provincie geen kandidaten meer op de reservekandidatenlijst staan zijn er drie 
mogelijkheden:  
a. Er wordt een reservekandidaat van een aanpalende provincie door de kiesraad gevraagd.   
b. Er wordt zowel via de Enter als via de website tussentijds een oproep gedaan door de kiesraad voor 

reservekandidaten. Dit kan voor alle provincies of voor een beperkt aantal provincies. Voor de volgorde 
op de reservekandidatenlijst zal door de kiesraad worden geloot.   

c. In het laatste jaar voor de verkiezingen kan de kiesraad besluiten om geen reservekandidaten meer op te 
roepen. Dit mag echter niet leiden tot een onderbezetting van de ledenraad van meer dan 10%.  

10. De leden van de kiesraad zijn ook stemgerechtigd.  

   
  
  
Utrecht, juni 2022 

 


