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Agendapunt 4: Reglement Algemene Vergadering 
 

Amendementen, voorgesteld door mr P.K. Neukirchen, lidnr. 215282 
Toelichting:  

Het reglement is onevenwichtig. De rol van de voorzitter wordt te zwaar aangezet. Het 

miskent in een aantal artikelen dat de AVL het hoogste orgaan is van de Vereniging.  

 

A. 
Artikel 1, lid 2, wordt als volgt gewijzigd: 

De tweede zin (“De vergadervoorzitter zal de vergaderorde en vergaderdiscipline mede gelet 

op die streeftijd zo nodig strikter handhaven”) wordt aangevuld met: 

“,tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.” 

Toelichting: 

De leden moeten alle gelegenheid krijgen bij elk van de agendapunten hun mening te geven. 

Het feit dat de lunch klaar staat of een excursie moet beginnen kan niet de reden zijn om een 

agendapunt af te kappen of de hele vergadering af te raffelen.  

 

B.  
Artikel 4, lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

“De voorzitter geeft de leden die daarom verzoeken, de gelegenheid in de vergadering het 

woord te voeren.”  

Toelichting: 

Volgens de huidige tekst kan de voorzitter leden toestaan het woord te voeren, facultatief dus. 

Dat is niet juist. Leden moeten altijd de mogelijkheid hebben het woord te voeren. Dat mag 

niet afhankelijk worden gesteld van de goede wil van de voorzitter.  

In de huidige tekst worden de aanwezige bestuursleden, leden van de Raad van toezicht en de 

Rekencommissie apart genoemd. Dat is niet nodig, omdat zij ook stemgerechtigde leden zijn. 

 

C. 
Artikel 5, lid 4, wordt geschrapt. 

Toelichting: 

De in artikel 5 voorgestelde spreektijdbeperking vindt haar grondslag in de gang van zaken 

tijdens de op 16 juni 2016 gehouden Algemene Vergadering. Die verliep mede door de 

spreektijdbeperking desastreus en verdient dan ook geen navolging. De voorzitter heeft een 

belangrijke rol bij het leiden van de vergadering, maar moet zich er wel van bewust zijn dat 

de leden alle ruimte moeten krijgen om hun mening te geven, zeker waar het gaat om 

controversiële punten. De ledenvergadering is en blijft het hoogste orgaan van de Vereniging. 

Leden mogen dan ook op geen enkele manier belemmerd worden in het afleggen van 

stemverklaringen. 

 

D.  
Artikel 7, lid 3, wordt aangevuld met: 

“, echter niet indien een van de aanwezige leden zich daartegen verzet.”     

Toelichting:   

De wijze van stemmen is al geregeld in de statuten (artikel 16). De nu voorgestelde tekst komt 

daar niet mee overeen. Zo is niet aangegeven dat leden zich kunnen verzetten tegen stemming 

bij acclamatie. 
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