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Inleiding 

Ieder jaar wordt een nieuw bestuur gepresenteerd in een voordracht op de laatste algemene 
ledenvergadering (ALV) van het academische jaar. Vaak doet het bestuur, in samenwerking met de 
sollicitatiecommissie, deze voordracht. Echter is het ook voor de leden mogelijk om een voordracht 
voor een nieuw bestuur te doen op de ALV. Dit staat vermeld in de statuten. 

Constatering 

Ondanks dat de leden de mogelijkheid hebben om een voordracht te doen, wordt er nauwelijks 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Uiteraard zou het kunnen dat de leden daar geen noodzaak 
voor zien. Echter is het ook mogelijk dat een groot deel van de leden niet op de hoogte zijn van deze 
mogelijkheid, ondanks dat de statuten openbaar zijn voor alle leden.  

Motie 

Met deze motie wil ik, de indiener van deze motie, met steun van de ondergetekenden het bestuur 
vragen om op de ALV voorafgaand aan de ALV waar de voordracht zal plaatsvinden een 
geheugenopfrisser te geven over hoe het nieuwe bestuur wordt verkozen en welke rol de leden 
daarin spelen. Specifiek zou ik willen zien dat het bestuur duidelijk maakt welke rechten de leden 
hebben om zelf een voordracht voor te stellen en welke rechten zij hebben in het stemmen op de 
gepresenteerde voordrachten. Zodra dit voor het eerst is gedaan zouden de leden kunnen evalueren 
of het wenselijk is dat het bestuur dit jaarlijks doet. 

Stemming 

Het bestuur moet op de ALV die voorafgaat aan de ALV waar de voordracht zal plaatsvinden (a) een 
presentatie geven over hoe de voordracht van een nieuw bestuur in zijn werking gaat en welke 
rechten de leden daarbij hebben in het zelf voordragen van een nieuw bestuur en de 
stemmingsprocedure van de voordrachten en (b) na afloop van deze presentatie met de leden 
evalueren of het wenselijk is dat deze presentatie jaarlijks zal worden gegeven. 


