Stemmen binnen de nbvv
Binnenkort ontvangt uw vereniging weer de nodige informatie via het bondsbureau van de NBvV. Daarbij zitten onder
andere voorstellen waarover gestemd moet worden tijdens de algemene jaarvergadering, welke in de maand mei
gehouden wordt. Reglementair gezien zijn dit zaken waar de verenigingen hun mening over kunnen uitspreken. Dit
kan een vereniging doen door het invullen van het stemformulier, welke ook meegezonden wordt.
Nadere uitleg
Reglementair is vastgelegd hoe een dergelijke stemming moet lopen, maar toch komen er regelmatig vragen hierover
of worden stembiljetten verkeerd ingevuld, waardoor de uitgebrachte stemmen ongeldig worden.
Nadere uitleg is in deze zeker op zijn plaats. Aan de hand van een voorbeeld (een door een vereniging ingediend
voorstel waarover in de jaarvergadering een stemming wordt gehouden) gaan we dit doen, overigens zonder dat we
een oordeel uitspreken over het ingediende voorstel.
Het voorstel komt er kort samengevat op neer dat de leeftijd van jeugdleden verhoogd moet worden van 16 naar 18
jaar. De volledige uitwerking kunt u in de aangeleverde stukken vinden, maar omdat dit voor het voorbeeld minder
van belang is, laten we dit hier achterwege.
Voorbeeld:
De secretaris van de vereniging heeft de stukken ontvangen en die legt ze voor aan de leden van uw vereniging.
Hij/zij zorgt ervoor dat de aanwezigen kennis krijgen van de inhoud van het voorstel, wat simpelweg kan door het
voorstel voor te lezen. Vervolgens wordt het binnen de vergadering besproken en uiteindelijk wordt er over dit voorstel
gestemd.
Leden die het eens zijn met het voorstel stemmen voor en de leden die een verhoging van de leeftijd niet zien zitten
stemmen tegen. Wil men zijn mening niet geven of heeft men geen mening, dan is er de mogelijkheid om blanco te
stemmen.
Een stemming over een dergelijk onderwerp kan met handopsteken gebeuren. De handen worden geteld en dan blijkt
welke stem een meerderheid binnen uw vereniging heeft. Tot zover zal het geen problemen geven en is het voor
iedereen duidelijk.
Hierna kan het gemakkelijk fout gaan door de voor- , tegen- en blanco stemmen afzonderlijk op het stemformulier te
vermelden, en dat is nu juist niet de bedoeling. Een vereniging brengt namelijk maar één stem uit. Dus als de
meerderheid van de vereniging tegen het voorstel is, dan is de vereniging in zijn geheel tegen. De secretaris zet dan
een kruisje in het betreffende vakje “tegen” en vermeldt op het formulier het aantal stemgerechtigden van de
vereniging en klaar is dit onderwerp.
Wie zijn nu de stemgerechtigden binnen uw vereniging?
Dit zijn alle seniorleden. Het juiste aantal kunt u vinden in het jaarverslag wat u wordt toegezonden. Daarin staan per
district de verenigingen genoemd met daarachter de seniorleden en de jeugdleden die bij uw vereniging op de
peildatum geregistreerd zijn. Tijdens de algemene jaarvergadering van de bond wordt dit aantal ook gehanteerd.
De districtsvergadering
Afgevaardigden van uw vereniging gaan met het stemformulier naar de districtsvergadering en leveren daar het
stemformulier in. Tijdens de districtsvergadering zal een stemcommissie de ingeleverde stemformulieren controleren
en zal daarna de stemmen tellen. Alleen de stembiljetten die daadwerkelijk tijdens de districtsvergadering zijn
ingeleverd tellen mee. De stemmen die geteld worden zijn de stemgerechtigden die op de formulieren staan vermeld.
Aldus zal blijken hoeveel stemmen er voor het voorstel zijn en hoeveel stemmen er tegen zijn. Daarnaast zal ook
duidelijk worden hoeveel stemmen er blanco zijn uitgebracht. Deze uitslagen worden door het districtsbestuur op een
verzamelstaat vastgelegd en dan wordt er gelijk aangegeven hoeveel ongeldige stemmen er uitgebracht zijn. Deze
stemmen zijn zoals gezegd ongeldig en die doen dus niet mee. Ook van deze onjuist uitgebrachte stemmen worden
de aantallen stemgerechtigden bij elkaar geteld en op de verzamelstaat vermeld.
Naar de Algemene Vergadering
Het districtsbestuur draagt er zorg voor dat de verzamelstaten worden opgezonden naar het bondsbureau. Het
bondsbureau zorgt ervoor dat de verzamelstaten bij de algemene jaarvergadering aanwezig zijn. Na telling van de
stemmen zal blijken hoe de uitslag is geworden en dan is deze uitslag ook gelijk bindend.
Tijdens het uitbrengen van de stemmen tijdens de algemene jaarvergadering worden ook de niet uitgebrachte
stemmen opgenoemd. Dit zijn de stemmen die niet zijn uitgebracht en die worden vastgesteld aan de hand van de
gegevens welke bekend geworden zijn bij het districten. Zoals gezegd staan de aantallen stemgerechtigden in het
jaarverslag. Als binnen de districten de voor-, tegen-, blanco- en ongeldige stemmen zijn genoteerd, dan worden die
bij elkaar opgeteld. Dit aantal wordt dan afgetrokken van het totaal aantal stemgerechtigden die er binnen het district
zijn en dan is het verschil daartussen het aantal niet uitgebrachte stemmen. Dit zijn dus stemmen die verloren zijn
gegaan.
We hopen dat het nu voor iedereen duidelijk is en we hopen ook dat velen van u uw stemformulier in gaan leveren
tijdens de districtsvergadering, want dan pas telt uw stem echt mee binnen de NBvV.
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