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BGLEMNT V L euERING VAN 
:1 crc 

h3C'ThLTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 

t]rei1: Toonasinq van dit reglement: 

orde van de algemene vergadering zijn 
in La eerste plaats van toenassing de statuten 
Cr- het isho'odelijk reqiement van de 
Jo;ren O -gariisatie Vrijheid en Democratie 

2. Ben bealin in dit reglement die in strijd ie 
mt n o meer bepalingen in de statuten of 
hut huiehoudalljk reglement, verliest haar 
V, op het maeent dat. deze bepalingen in 
werking treden 

7utLcel Eendhavtic an de  orde  

2l. Da vaarzitter beslist over da orde van de 
vergadnrin, met inachtneming van de be-

v.-in de statuten, het huishoudelijk 
regicaant, dit reglement en andere reciementen 
die dooz de aicemane vergadering zijn vast- 

2,2. Anî :i d:n de voarzitter voezen slechts het 
ord::zc ia veorzitter hun dit ver- 

D-— vTmr:ittea hen aanwezigen  did  de orde van 
de vergderi ng verstoren,  het spreekrecht of 
ze  lie  da toegang tot de verqadering ontzeggen 
totdat zij zich bereidverkiaren om zich aan 

a orLJe van de vergadering te onderwerpen 

Aitikal3:  Eis - lien: 

1. het de voorzitter wordt in dit reglement 
bedoeld: degene die inqevoiqe artikel 164, 
von de statuten het voorzitterschap 
uitoefent 

Mat stemgerechtigden wordt in dit reglement 
bedoeld: degenen die overeenkomstig de be-
nalingen van statuten en huishoudelijk regie-
meat  stemgerechtigd lid zijne 

:- Met leden van  hat  hoofdbestuur worden in dit 
reglement qelijkqesteld diegenen die uit 
hoofde van hun functie in de vereniging in 
Mat bijzonder aangewezen zijn om de vergadering 
:t be:Ld aqendapunt te woord te staan 
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Artikel 4: Behandeling van noties en amendementen: 

4.1. In een motie wordt de mening van de vergadering 
over een bepaalde zaak vastgelegd. Wat in dit 
artikel over amendementen wordt bepaald, geldt 
evenzo voor moties. 
Over een feit dat pas na de sluitingsdatum voor 
de indiening van moties bekend is geworden, 
kunnen nog tijdens de vergadering -moties worden 
ingediend bij de behandeling van: 

a. een agendapunt waar dit feit aan de orde komt. 
b. ingekomen stukken en mededelingen. 

4.2. De overige stukken waarvan  dc  tekst door de 
vergadering zal worden vastgesteld, vormen 
afzonderlijke agendapunten 

4.3. Het hoofdbestuur stelt de irocedure vast volgens 
welke de ontwerp-tekst van zulke stukken aan 
afdelingen en districten wordt toegestuurd 
en amendementen kunnen worden ingediend. Hierbij 
neemt het  dc  besluiten die de algemene vergadering 
hierover genomen heeft in acht. Amendementen 
kunnen worden ingediend door ágn of meer afdelingen 
of districten, het hoofdbestuur en de auteur van 
de ontwerp-tekst. 

4.4. Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat voor de stemge-
rechtigden voldoende exemplaren beschikbaar zijn 
van. de. ontwerptekst en de overeenkomstig de 
procedure ingediende amendementen. 

4.5. Bij de behandeling van amendementen kunnen deze 
door de vergadering worden gewijzigd, gesplitst 
of gecombineerd, mits zij hierdoor niet een ge-
heel andere strekking krijgen. Amendementen 
kunnen door de indieners worden ingetrokken, 
tenzij een stemgerechtigde hier bezwaar tegen 
maakt. 

Artikel 5: Agenda: 

5.1. De eerste agendapunten van de vergadering zijn 
achtereenvolgens: 

a. Opening. 
b.Ingekomen stukken en mededelingen. 
c. Vaststelling van de notulen van de vorige 

vergadering. 

5.2. De voorzitter opent de vergadering door een 
hiertoe strekkende verklaring en benoemt on-
middellijk het stembureau, 
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5.3. Hierna wordt onmiddellijk overgegaan tot be-
handeling van de ingekomen stukken en medede-
lingen. Ingekomen stukken en mededelingen 
kunnen: 

a. voor kennisgeving aangenomen worden. 
b. ter behandeling worden verwezen naar een 

volgende vergadering, een commissie of het 
hoofdbestuur, al of niet in overleg met de 
verenigingsraad. 

c. worden behandeld bij een hiermee samen- 
hangend agendapunt. 

d , leiden tot wijziging of aanvulling van 
de agenda. 
Besluiten tot wijziging of aanvulling van 
de agenda kunnen slechts bij dit agenda- 
punt worden genomen. 

5.4. De laatste agendapunten van de vergadering 
zijn achtereenvolgens 

a. Wat verder ter tafel komt 
b. Rondvraag 
c. Sluiting. 

5.5. Bij wat verder ter tafel komt worden de agenda 
punten waarmee de agenda is aangevuld behandeld 
en de moties met een politieke strekking, 

5.6. Bij de rondvraag kunnen vragen aan het hoofd-
bestuur worden gesteld. Het hoofdbestuur be-
antwoordt elke vraag voorzover dat in zijn ver-
mogen ligt. Naar aanleiding van de beantwoording 
kunnen onmiddellijk aanvullende vragen worden 
gesteld, die het hoofdbestuur weer beantwoordt 
voorzover dat in zijn vermogen ligt. 

5.7. De voorzitter sluit de vergadering onmiddellijk 
na de rondvraag door een hiertoe strekkende 
verklaring. 

HOOFDSTUK  II  GEWONE ORDE VAN DE VERGADERING 

Artikel 6: Aanvang van de behandeling:  

6.1. Vanaf de ingekomen stukken en mededelingen tot 
en met wat verder ter tafel komt vangt de 
voorzitter de behandeling van elk agendapunt 
aan in de volgorde waarin het op de agenda 
staat. 

6.2. Nadat de behandeling van een agendapunt is 
aangevangen kan de voorzitter én of meer 
leden van het hoofdbestuur hierover een 
inleiding laten geven 



6.3. De voorzitter stelt vast  wt  de onderwerpen 
van discussie zijn en in welke volgorde be-
raadslaging en besluitvotming zullen plaats-
vinden. 

Artikel 7: Bs1ing: 

7.1. ieder onderwep van discussie kent twee 
sprekersronden. De voorzitter kan besluiten 
extra sprekersronden in testellen 

7,2..Voordat een sprekersronde begint, geeft de 
voorzitter de aanwezige leden de geleqen 
heid zich hiervoor op te geven en zorgt 
ervoor dat deze opgaves genoteerd worden.  
Leden van het hoofdbestuur kunnen zich niet 
voor een sprekersronde opgeven. indien zich 
geen leden opgeven is d.c sprekersronde 
daarmee beëindigcL 

7.3. - Onmiddellijk hierna kan de voorzitter de 
spreektijd voor die sprekersronde vaststel-
len. Elke spreker wordt dan ten hoogste 
voor de duur van de spreektijd het woord 
verleend, 

7.4. Vervolgens begint d.c sprekersronde doordat 
de voorzitter het woord verleent aan de 
sprekers die zich opgegeven hebben, in de 
volgorde waarin hun opgave is genoteerd. 

7.5. Voor het eind van elke sprekersronde geeft 
de voorzitter de leden van het hoofdbestuur 
gelegenheid het woord te voeren. 

Artikel 8: Besluitvorming: 

8.1. Voorafgaand aan elke stemming geeft de 
voorzitter aan waarover gestemd gaat worden. 
Indien er meerdere alternatieven zijn, 
worden deze in een door de voorzitter voor-
af vast te stellen volgorde van verstrekkenci-
heid in stemming gebracht. 

8.2. Zodra de stemming aanvangt geeft de voor-
zither de semgerechtiqden de gelegenheid 
stemverklaringen af te leggen, tenzij het 
een hernieuwde stemming over hetzelfde 
onderwerp betreft. In een stemverklaring geeft 
een stemgerechtigde de motieven voör zijn 
stemgedrag waarbij hij: voor zijn oordeel 
over een onderwerp volstaat met een korte 
verwijzing naar de beraadslaging. 
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8.3. Stemming over zaken geschiedt in eerste in-
stantie door het opsteken van stemkaarten. 
De voorzitter geeft aan wanneer achtereen-
volgens voor, tegen of blanco kan worden ge-
stemd. Het stembureau stelt de uitslag van de 
stemming vast. Als het niet tot een eenstemmig 
oordeel komt, verzoekt het de voorzitter om 
hoofdelijke stemming. 

8.4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 
Het stembureau stelt de uitslag van de stemming 
vast. Indien bil de vervulling van vacatures 
per vacature één kandidaat is gesteld, vindt 
geen stemming :plaats en zijn de kandidaten 
bij enkele kandidaatstelling verkozen. 

8.5. De voorzitter spreekt vervolgens uit wat de 
vergadering besloten heeft. Hiermee is de 
stemming beëindigd, tenzij het oordeel van de 
voorzitter wordt betwist, zoals bedoeld in 
artikel 20.4. van de statuten. 

HOOFDSTUK  III  PUNTEN VAN ORDE EN ORDEVOORSTELLEN 

Artikel 9: Punten van orde: 

9.1. Een punt van orde is een voorstel aan de 
voorzitter om de bevoegdheden die hem in dit 
reglement gegeven worden op een bepaalde 
manier te gebruiken. 

9.2. De voorzitter verleent ieder lid te  alien  
tijde het woord om een punt van orde te 
stellen. 

9.3. De voorzitter beslist over een punt van orde. 

Artikel 10: Ordevoorstellen: 

10.1.Een ordevoorstel is een opdracht aan de 
voorzitter om: 

a. de bevoegdheden die hém in de artikelen 
6, 7 en 8 van dit reglement worden gegeven, 
op een bepaalde manier te gebruiken. 

b af te wijken van de gewone orde van de 
vergadering, zoals beschreven in de artikelen 
6, 7 en 8 van dit reglement. 

C. de vergadering tot een bepaald tijdstip te 
schorsen. 

d. één of meer agendapunten in besloten vergadering 
te behandelen. 

e. een motie of amendement welke niet overeen-
komstig artikel 4 van dit reglement is inge-
diend, desondanks in behandeling te nemen. 

Een ordevoorstel mag niet in strijd zijn met de 
statuten of enig door de algemene vergadering vast-
gesteld reglement. 



- 46 - 

10.2. Iedere stemgerechtiqdeen ieder lid van het 
hoofdbestuur krijgt van de voorzitter het 
woord om een ordevoorstel in te dienen. 
De voorzitter kan. ook zelf een ordevoorstel 
indienen. Het indienen van een ordevoorstel 
is niet mogelijk gedurende: 

a. de opening, rondvraag of sluiting. 
b. de inleiding van een agendapunt. 
c. een sprekersronde, 
d. een stemming. 
e. de behandeling van een ander ordevoorstel. 

10.3. Een ordevoorstel wordt mondeling ingediend 
en vervolgens op  schrift aan de voorzitter: 
overhandigd. De indiener mag zijn ordevoor-
stel kort toelichten. De voorzitter kan be-
sluiten om over het ordevoorstel één sprekers-
ronde te houden zoals beschreven in artikel 7 
De voorzitter kan een kort commentaar op het 
ordevoorstel geven. 

10.4. vervolgens vraagt de voorzitter of er stemming 
over het ordevoorstel gewenst wordt. Vraagt 
geen enkele stemgerechtigde onmiddellijk 
hierna stemming, dan is het ordevoorstel aan 
genomen'. Anders vindt stemming plaats zoals 
beschreven in artikel 8, waarbij echter geen 
gelegenheid voor stemverklaring,  n wordt 
gegeven. 

10.5. Een ordevoorstel om één of neer agendapunten 
in besloten vergadering te behandelen, wordt 
in besloten vergadering behandeld. Een derge-
lijk ordevoorstaJ. ken door eik lid, worden 
ingediend. 

10 .6. Een ordevoorstel om een motie of amendement. 
toch in behandeling te nemen, moet met ten-
minste een meerderheid van tweederde van de 
uitgebrachte stemmen worden aangenomen 

10.7. De voorzitter voert aangenomen ordevoor-
stellen  nit.  Een aangenomen ordevoorstel ver 
liestzijn.werkinq voorzover het strijdig 
is met een later, aangenomen ordevoorstel. 
Alle aangenomen ordevoorstellen verliezen 
hun werking tij de sluiting van deverga' 
derig.. . 
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