
REGLEMENT BESTUURDERSVERENIGING

DEMOCRATEN 66

Het reglement van de Bestuurdersvereniging van D66 stelt, in overeenstemming met hoofdstuk 9 van het 
Huishoudelijk Reglement, nadere regels met betrekking tot de organisatie, werkwijze en doelstellingen van 
de Bestuurdersvereniging van D66. 

Dit reglement laatstelijk gewijzigd en vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering op 6 september 
2019 in Arnhem. 

Artikel 1 Definities
a) Statuten en Huishoudelijk Reglement: de door het Congres vastgestelde Statuten en 

Huishoudelijk Reglement van de landelijke Partij. In dit reglement gelden de definities zoals 
opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

b) Onder Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt verstaan de ledenvergadering van de 
Bestuurdersvereniging.

c) Onder bestuur wordt het bestuur van de Bestuurdersvereniging verstaan.
d) Bestuurdersverenigingsreglement: het door de ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging 

vastgestelde reglement.

Artikel 2 Leden en aspirant-leden
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.

5. 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 discussie- 

groepen; 
c) kandidaat te staan voor en zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten voor het 

bestuur van de vereniging; 

Artikel 3 Beëindigen lidmaatschap
Het bestuur kan het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging van een lid of aspirant-lid opschorten of 
beëindigen, indien het naar het inzicht van het bestuur in strijd met dit reglement handelt, dan wel de 
Bestuurdersvereniging in ernstige mate in diskrediet brengt. 

Artikel 4 Werkgroepen
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. 

Artikel 5 De Algemene Ledenvergadering
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.
3. De ledenvergadering van de Bestuurdersvereniging heeft tenminste tot taak: 

a) het vaststellen en zo nodig wijzigen van het verenigingsreglement op voorstel van het bestuur en
overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement; 

b) het vaststellen van het jaarverslag van de Bestuurdersvereniging.



Artikel 6 Uitschrijven van de ledenvergadering
1. Het bestuur bereidt de ledenvergaderingen voor. 
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 geschikte wijze. 

Artikel 7 Besluitvorming op de ledenvergadering
1. De besluitvorming over alle voorstellen geschiedt met gewone meerderheid van stemmen.
2. Met betrekking tot alle geagendeerde voorstellen kunnen moties en/of amendementen door de leden

worden ingediend. Voor de indiening, behandeling van en besluitvorming over voorstellen, moties en
amendementen is het Huishoudelijk Reglement van D66 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Het Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, ten minste vijf. Twee leden worden door het 

Landelijk Bestuur van de Partij benoemd. 
2. De bestuursvergaderingen zijn in beginsel openbaar. 
3. 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 vaststellen van de profielen voor de leden van het bestuur van de 

Bestuurdersvereniging;
e) het organiseren van de in het jaarprogramma opgenomen activiteiten, waaronder het ten 

behoeve van de leden faciliteren van communicatie, afstemming en interactie onder de 
leden; 

f) het behartigen van de belangen van de leden in relatie tot eventuele derden; 
g) verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering. Het bestuur brengt jaarlijks 

schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden in het voorafgaande jaar.

Artikel 9 Verkiezing van het bestuur 
1. Voor de gehele kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure is het Huishoudelijk Reglement van 

overeenkomstige toepassing. De Landelijke Verkiezingscommissie heeft met betrekking tot de 
kandidaatstelling en verkiezingsprocedure voor bestuursleden van de Bestuurdersvereniging een 
overeenkomstige taak.

2. De voorzitter van het bestuur wordt middels een digitale stemming onder alle stemgerechtigde leden
in functie gekozen.

3. 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. 

4. De bestuursleden worden gekozen voor de periode van drie jaar. Een bestuurslid is slechts éénmaal
onmiddellijk herkiesbaar. 

5. Het bestuur publiceert tijdig in welke vacatures dient te worden voorzien.
6. Ieder lid van de Bestuurdersvereniging dat voldoet aan de in het Huishoudelijk Reglement gestelde 

eisen, kan zich kandideren door middel van een door de Landelijke Verkiezingscommissie 
beschikbaar gesteld kandidaatstellingsformulier. 

7. Bij de kandidaatstelling dient nauwkeurig te worden opgegeven, welke functie in het bestuur de 
betrokkene wil vervullen. 

8. 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. 


