Reglement Bestuurdersvereniging
Dit reglement van de Bestuurdersvereniging D66 stelt, in overeenstemming met de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement (HR), nadere regels met betrekking tot de organisatie, werkwijze en
doelstellingen van de Bestuurdersvereniging D66. Conform artikel 9.1 lid 4 van het HR werd dit
reglement laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door de ledenvergadering van de bestuurdersvereniging
tijdens de algemene ledenvergadering op 2 september 2016.
HOOFDSTUK 1 – LEDEN EN ASPIRANT LEDEN
Artikel 1
1. In aanvulling op het gestelde in artikel 9.1 lid 2 van het huishoudelijk reglement kent de
vereniging leden en aspirant-leden.
2. Lid zijn de leden van D66 die tevens een verkozen of politiek benoemde functie in het
openbaar bestuur in Nederland of Europa vervullen.
3. Aspirant-lid van de Bestuurdersvereniging zijn de leden van D66 die kandidaat staan voor een
verkozen functie in Nederland of Europa en schriftelijk de wens hebben geuit aspirant-lid van
de Bestuurdersvereniging te willen zijn.
4. Aspirant–leden hebben het recht als toehoorder alle ledenvergaderingen en overige
activiteiten van de Bestuurdersvereniging bij te wonen en ontvangen net als de leden de
schriftelijke mededelingen die van de Bestuurdersvereniging uitgaan.
Artikel 2
Het bestuur kan een lid of aspirant-lid royeren, indien het naar het inzicht van het bestuur in strijd met
het verenigingsreglement handelt, dan wel de vereniging in ernstige mate in diskrediet brengt.
Artikel 3
Met inachtneming van het in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement bepaalde, heeft ieder lid van
de Bestuurdersvereniging het recht:
a. de ledenvergaderingen bij te wonen, daarin aan de discussie deel te nemen en zijn stem uit te
brengen;
b. deel uit te maken van door de Bestuurdersvereniging in te stellen werk- en/of discussiegroepen;
c.

kandidaat te staan voor en zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten voor het
bestuur van de vereniging;

d. aangesloten te worden op Agora.
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Artikel 4
Leden van de Bestuurdersvereniging kunnen werkgroepen rond specifieke onderwerpen oprichten.
Deze oprichting geschiedt in overleg met het bestuur. Het bestuur kan toestemming aan de oprichting
onthouden indien er zwaarwegende argumenten zijn.

HOOFDSTUK 2 – DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 5
De landelijke Besluitvormingscommissie heeft met betrekking tot de algemene ledenvergadering van
de Bestuurdersvereniging (hierna ledenvergadering) een overeenkomstige taak.
Artikel 6
De ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging heeft tenminste tot taak:
a. het vaststellen van een kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure van de leden van het
bestuur die niet door het partijbestuur zijn benoemd.
b. het vaststellen en zonodig wijzigen van het verenigingsreglement op voorstel van het bestuur
en overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement;
c.

het vaststellen van het jaarverslag van de Bestuurdersvereniging.

Artikel 7
1. De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen.
2. Voorts wordt de ledenvergadering ter behandeling van een of meer aangegeven onderwerpen
binnen drie maanden bijeengeroepen op verzoek van tenminste tien procent van de leden.
Artikel 8
1. Het bestuur bereidt de ledenvergaderingen voor. De besluitvorming over alle voorstellen
geschiedt met gewone meerderheid van stemmen.
2. Aan het begin van elk jaar stelt het bestuur de datum van de in dat jaar te houden
ledenvergaderingen vast en maakt deze planning aan de leden bekend.
3. Het bestuur draagt zorg voor de publicatie van de agenda en de voorstellen op een in overleg
met het Landelijk Bestuur van D66 vastgestelde geschikte wijze.
Artikel 9
1. Met betrekking tot alle geagendeerde voorstellen kunnen moties en/of amendementen door
de leden worden ingediend.
2. Voor de indiening en behandeling van en besluitvorming over voorstellen, moties en
amendementen is het Huishoudelijk Reglement van overeenkomstige toepassing.
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HOOFDSTUK 3 – HET BESTUUR
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, ten minste vijf. Twee leden worden door het
Landelijk Bestuur van de Partij benoemd.
2. Alle aanmeldingen voor functies dienen aan de voorwaarden en vereisten vermeld in het
Huishoudelijk Reglement te voldoen.
3. Voor de gehele kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure is het Huishoudelijk Reglement
van overeenkomstige toepassing.
4. De voorzitter wordt in functie gekozen.
Artikel 11
1. Bij publicatie van de agenda voor de ledenvergadering publiceert het bestuur in welke
vacatures de ledenvergadering dient te voorzien.
2. De aanmeldingstermijn voor de kandidaatstelling begint onmiddellijk nadat door het bestuur
aan de leden mededeling hiervan is gedaan.
3. Ieder lid van de Bestuurdersvereniging kan zich aanmelden als kandidaat door middel van
een aanmeldingsformulier, te richten aan de Landelijke Verkiezingscommissie per adres het
Landelijk Bureau.
Artikel 11
1. Bij de kandidaatstelling dient nauwkeurig te worden opgegeven, welke functie in het bestuur
de betrokkene wil vervullen.
2. De door en uit de aangesloten leden te kiezen bestuursleden, te weten de voorzitter en twee
leden, worden gekozen voor de periode van drie jaar. Deze leden worden gekozen (de
voorzitter in functie) volgens artikel 6.21 t/m 6.24 van het Huishoudelijk Reglement.
3. Een bestuurslid is slechts éénmaal onmiddellijk herkiesbaar.
4. Leden van het bestuur worden ter vergadering, dan wel middels digitale stemming door de
leden gekozen, met uitzondering van de door het Landelijk Bestuur benoemde leden.

Artikel 12
Als de plaats van de in functie gekozen voorzitter van het bestuur tussentijds vacant wordt, wijst het
bestuur uit zijn midden een functiewaarnemer aan, totdat tijdens de eerstvolgende ledenvergadering
door verkiezing in de vacature wordt voorzien.
Artikel 13
De bestuursvergaderingen zijn in beginsel openbaar.
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Artikel 14
Het bestuur heeft tenminste tot taak:
a. het opstellen van een jaarprogramma van activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de
doelstellingen van de vereniging;
b. het voeren van overleg met het Landelijk Bestuur, tenminste over het jaarprogramma en de
afstemming daarvan met het jaarprogramma en activiteiten van de Partij;
c.

het bijeenroepen van de ledenvergadering;

d. het organiseren van de in het jaarprogramma opgenomen activiteiten, waaronder
bijeenkomsten over politiek actuele thema’s en bijeenkomsten waar fractie-interactie en
communicatie tussen de leden mogelijk is;
e. het ten behoeve van de leden in stand houden van Agora, een besloten forum die door de
leden gebruikt kan worden voor communicatie, afstemming en interactie;
f.

het behartigen van de belangen van de leden in relatie tot eventuele derden;

g. het ter vaststelling aan de ledenvergadering voorleggen van een jaarverslag.
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