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Reglement volmachtstemmen 

van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren 
 

als vastgesteld door de Algemene  Vergadering op 21 januari 2019 conform artikel 22 uit de statuten. 

 

Preambule 

In aanmerking nemende dat: 

 Artikel 18 lid 1 van de statuten bepaalt: Het hoofdbestuur kan besluiten een buitengewone 
algemene vergadering bijeen te roepen zo vaak als dat wenselijk wordt geacht. 

 Artikel 18, lid 2 van de statuten: Het hoofdbestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste 
tien procent van het aantal stemgerechtigde leden, verplicht tot het bijeenroepen van een 
buitengewone algemene vergadering op een termijn niet langer dan zeven weken na 
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek tot vaststelling van de datum van een 
buitengewone algemene vergadering binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen 
de verzoekers zelf tot de vaststelling van een datum overgaan met overeenkomstige 
toepassing van het bepaalde in het volgende lid. 

 Artikel 19 lid 3 van de statuten bepaalt: Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen 
door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid dat aanwezig is in de vergadering. 
Een lid kan slechts als gemachtigde optreden voor ten hoogste vier andere leden. 

 Artikel 5 lid 1 van de statuten bepaalt: Als gewoon lid respectievelijk aspirant- en 
buitengewoon lid worden aanvaard al degenen die zich als zodanig aanmelden bij de 
vereniging en door het hoofdbestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten; 

 Artikel 19 lid 6 van de statuten bepaalt: Alle stemmingen over personen schriftelijk 

plaatsvinden bij gesloten, ongetekende briefjes. 

 Artikel 22 lid 2 van de statuten bepaalt: De algemene vergadering kan ook andere 
reglementen vaststellen waarin organisatie, taken en bevoegdheden binnen de vereniging 
nader kunnen worden geregeld in afzonderlijke reglementen, met dien verstande, dat deze 
reglementen door de algemene vergadering worden vastgesteld. 

 
Begripsbepalingen 

Artikel 1.  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

de vereniging: de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren; 

de statuten: de statuten van de vereniging;  

het HHR: het Huishoudelijke Reglement van de vereniging; 

het HB: het Hoofdbestuur van de vereniging; 

de BAR: de Bestuursadviesraad van de vereniging; 

de AV: de Algemene Vergadering of de Buitengewone Algemene Vergadering 

het lid: het gewone lid, het buitengewoon lid, het aspirant-lid, alsmede het erelid van 

de vereniging, tenzij uit het zinsverband blijkt dat op één of enkele van deze 

categorieën wordt gedoeld; 

schriftelijk:  bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 

communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; 

stemvolmacht: volmacht tot het uitbrengen van een stem. 

volmachtstemmen: het stemmen via stemvolmacht 
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Reglement volmachtstemmen 
Artikel 2. 
Om de procedure rondom het verstrekken van een stemvolmacht door een lid nader te bepalen is 
conform het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de statuten dit reglement opgesteld en door de AV 
goedgekeurd en aangenomen. 
 
Verstrekken van de stemvolmacht 
Artikel 3. 
1 Het initiatief tot het machtigen van een ander lid ligt alleen bij het machtigende lid. Het lid 

zal zijn beslissing zonder dwang kunnen nemen. 
2 Het machtigende lid bepaalt zelf aan welk lid hij zijn stemvolmacht verstrekt. 
3 Indien beoogde gemachtigde reeds het maximum aantal stemvolmachten heeft dat in de 

statuten is bepaald, dan kan hij het lid adviseren contact op te nemen met een ander lid. 
4 Een lid moet zonder last en zonder dwang kunnen stemmen en een stemvolmacht kunnen 

afgeven of aanvaarden. Het levert beiden voordeel noch nadeel op. 
5 Het machtigende lid geeft aan het gemachtigde lid zijn keuze door. Hij laat die eventueel 

vergezeld gaan van een alternatieve keuze mocht een, conform artikel 19 lid 9 van de 
statuten, 2e of 3e stemming nodig zijn en wat gemachtigde dient te stemmen wanneer de 
kandidaat van zijn keuze in de stemronde afvalt. Ook kan hij bepalen dat zijn machtiging voor 
een volgende stemronde vervalt. 

6 Het machtigende lid mag ook zijn keuze overlaten aan het oordeel van de gemachtigde. 
7 De keuze van het machtigende lid blijft tussen hem en de gemachtigde. De stemming is 

geheim. Zijn stem is daarbij zonder last. 
8 Het machtigende lid en het gemachtigde lid bepalen samen of en hoe zij hun afspraken 

vastleggen. 
9 Een stemvolmacht kan slechts eenmalig worden verstrekt. Wanneer het gemachtigde lid 

onverhoopt niet kan deelnemen aan de AV, kan het machtigende lid alleen nog zijn stem 
uitbrengen door persoonlijk aan de AV deel te nemen. 

 
Duur van het lidmaatschap 
Artikel 4. 
In aanvulling op het bepaalde in de statuten kan een lid pas een stemvolmacht verstrekken indien: 
1 Het hoofdbestuur zijn aanmelding heeft verwerkt en geaccepteerd, en; 
2 Het lid zich heeft aangemeld vóór het moment dat de kandidatuur van de te verkiezen leden 

of de te nemen besluiten aan de leden bekend zijn gemaakt (de peildatum). 
 
Rol van het hoofdbestuur 
Artikel 5. 
Het hoofdbestuur draagt zorg voor een Stemcommissie, die verantwoordelijk is voor de gang van 
zaken rondom de stemming op een AV. De stemcommissie wordt conform de statuten benoemd 
door het hoofdbestuur. 
 
Afdelingsbijeenkomsten 
Artikel 6. 
1 De afdeling mag de gelegenheid creëren om een kandidaat zijn kandidatuur toe te laten 

lichten en zijn plannen te ontvouwen; 
2 De afdeling mag haar leden oproepen tot een bijeenkomst met als doel de leden in staat te 

stellen aan andere leden een stemvolmacht te verstrekken. Zij roept daartoe haar leden 
slechts éénmaal op en mag de leden een herinnering van die bijeenkomst sturen; 

3 Op deze bijeenkomst zal geen commissie, belast met taken omtrent de verkiezingen, 
aanwezig zijn; 
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4 Op deze bijeenkomst kan van gedachten gewisseld worden over de kandidaten. Deze 
gedachtenuitwisseling kan leiden tot het formuleren van vragen die alsnog aan de 
kandidaten gesteld kunnen worden; 

5 Het afdelingsbestuur ziet toe op een ordelijk verloop van de bedoelde bijeenkomsten. 
 
Coördinatie door de afdeling 
Artikel 7.  
1 Na de aankondiging van een AV kan de afdeling de leden vragen aan het afdelingsbestuur te 

willen bekendmaken, of zij als gemachtigde willen optreden wanneer zij voornemens zijn aan 
de AV deel te nemen. Hen zal gevraagd worden hun bereikbaarheid daarbij aan te geven 
(telefoonnummer en/of e-mailadres).  In dit mailbericht zal ook worden medegedeeld dat de 
namen, e-mailadressen en telefoonnummers van de leden die als gemachtigde willen 
optreden, tot uiterlijk 2 weken voor de AV, aan de leden bekend worden gemaakt. 

2 Binnen de in het vorige lid genoemde termijn stuurt het afdelingsbestuur een tweede 
mailbericht naar de leden met daarin de namen, mailadressen en telefoonnummers van de 
leden, die hebben aangegeven aan de AV te zullen deelnemen. Leden, die willen stemmen 
via een stemvolmacht, kunnen dan contact opnemen met het lid van hun keuze. Ze regelen 
de stemvolmacht zonder verdere tussenkomst van het afdelingsbestuur. 

 
Het machtigingsformulier (bestemd voor de Stemcommissie) 
Artikel 8. 
1 Het hoofdbestuur stelt een machtigingsformulier ter beschikking dat vanaf de website 

gedownload kan worden. Dit invulbare bestand moet vervolgens door het machtigende lid 
worden ingevuld, ondertekend en aan de gemachtigde en de Stemcommissie worden 
gezonden. 

2 Het gemachtigde lid heeft het ook door hem ondertekende machtigingsformulier bij zich op 
de AV en overlegt het aan de Stemcommissie. 

 
De gemachtigde 
Artikel 9. 
Mocht de gemachtigde onverhoopt niet in de gelegenheid zijn aan de AV deel te nemen, meldt hij dit 
aan de Stemcommissie en de leden die hem gemachtigd hebben. 
 
De Stemcommissie 
Artikel 10. 
1 De Stemcommissie stelt de rechtmatigheid van de stemvolmacht vast. Zij doet dit door de 

controle of het machtigende lid en het gemachtigde lid, daadwerkelijk lid zijn van de 
vereniging. Voorts controleert zij of het machtigende lid voldoet aan de criteria uit artikel 4; 

2 De Stemcommissie controleert of een lid niet meer dan 4 stemvolmachten heeft; 
3 De Stemcommissie draagt bij het stemmen over personen zorg voor de stembiljetten; 
4 De Stemcommissie controleert de stembiljetten op geldigheid en telt de stemmen. 
 


