Procedure en werkwijze bondsraad
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Versie 1.0

Inleiding
De bondsraad is het hoogste besluitvormingsorgaan en is onderdeel van de
besluitvormingscyclus van de NJBB. De bondsraad stelt het beleid vast, bewaakt de
koers en toetst de uitvoering van het beleid. Daarnaast kunnen bondsraadsleden
beleidsvoorstellen indienen bij het bondsbestuur.
Toegankelijkheid en organisatie
Toegang tot een vergadering van de bondsraad hebben:
•
leden van de bondsraad;
•
leden van het bondsbestuur;
•
medewerkers van het bondsbureau;
•
externe gasten op uitnodiging van de bondsraad of van het bondsbestuur.
De voorzitter van de NJBB is voorzitter van de vergaderingen van de bondsraad. In
voorkomende gevallen kan hij zich laten vervangen.
De vergaderingen van de bondsraad hebben jaarlijks plaats in de maand mei en in de
maand november op een centrale locatie in het land.
Op verzoek van éénderde (1⁄3) van het aantal leden van de bondsraad of op verzoek
van het bondsbestuur heeft een extra vergadering van de bondsraad plaats.
De secretaris van het bondsbestuur draagt er zorg voor dat van elke vergadering van
de bondsraad een verslag wordt gemaakt én dat de besluiten en bevindingen worden
gepubliceerd op de website van de NJBB.
De organisatie van de vergaderingen van de bondsraad is een taak van het
bondsbureau.
Samenstelling
Het aantal zetels van de bondsraad is gelijk aan tien (10) procent van het aantal bij de
NJBB aangesloten verenigingen.
Het aantal zetels van de bondsraad wordt naar boven afgerond op een oneven aantal.
De gekozen leden van de bondsraad treden eens per drie (3) jaren tijdens de
voorjaarsvergadering (mei-vergadering) in functie.
Indien een tussentijdse vacature ontstaat en de kieslijst voorziet niet in een vervulling
daarvan, heeft een tussentijdse verkiezing plaatst, tenzij binnen twaalf (12) maanden
een reguliere verkiezing plaatsheeft.
Kandidaatstelling
Iedere meerderjarige licentiehouder van de NJBB kan zich kandidaat stellen voor de
bondsraad.
De kandidaten dienen te voldoen aan het profiel voor bondsraadsleden en worden
daarop getoetst door de verkiezingscommissie.
De kandidaten die voldoen aan het profiel worden – in alfabetische volgorde – op de
kieslijst geplaatst.
De afgewezen kandidaten worden geïnformeerd door de verkiezingscommissie, onder
vermelding van de reden van afwijzing.
De afgewezen kandidaten kunnen binnen 2 weken beroep aantekenen bij het
tuchtcollege van de NJBB.
Verkiezingen
Elke bij de NJBB aangesloten vereniging brengt maximaal drie (3) stemmen uit,
waarbij zij vrij zijn in de verdeling van het aantal stemmen over de kandidaten.
Per uitgebrachte stem wordt een weging toegepast op basis van het aantal leden van
de betreffende vereniging:
•
1-100leden=wegingstemx1;
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101 - 200 leden = weging stem x 2;
201 - 400 leden = weging stem x 3;
401 en meer leden = weging stem x 4.
Bij de weging van de stemmen geldt voor de bepaling van het aantal leden van een
vereniging 30 november voorafgaande aan de voorjaarsvergadering (mei-vergadering)
van de bondsraad als peildatum.
De organisatie van de verkiezingen voor de bondsraad is in handen van een
verkiezingscommissie waarvoor een apart reglement geldt.

6.
Tijdspad kandidaatstelling
Het tijdspad voor de kandidaatstelling, de verkiezing en de benoeming van de leden van de
bondsraad is:
•
November/December: Mogelijkheid tot kandidaatstelling;
•
Januari: Toetsing van kandidaten aan het profiel;
•
Februari: Behandeling beroepsprocedures
•
Maart: Publicatie van de kieslijst;
•
Maart/April: Verkiezing van de leden van bondsraad door de verenigingen;
•
Mei: In functie treden van de leden van de bondsraad.
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Toewijzing zetels
Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen
verklaard.
Vervolgens worden de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als
gekozen verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet.
Er kan maximaal één (1) lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad.
Er kunnen per district maximaal vier (4) personen gekozen worden, welke allen lid zijn
van verschillende verenigingen.
Een als gekozen verklaarde kandidaat dient ten tijde van de verkiezing lid te zijn van
een vereniging in het betreffende district.
Leden bondsraad
Ieder lid van de bondsraad heeft één (1) stem.
De leden van de bondsraad hebben een zittingstermijn van drie (3) jaren.
De leden van de bondsraad kunnen één keer worden herkozen voor een periode van
drie (3) jaren.
Op voordracht van 10% van het aantal aangesloten verenigingen kan een
bondsraadslid bij disfunctioneren uit zijn functie worden ontheven.
Onder disfunctioneren wordt verstaan:
a. Structurele afwezigheid bij ledenraadplegingen, strategisch beraad of vergaderingen
van de bondsraadsleden;
b. Het onvoorbereid bijwonen van de bondsvergadering;
c. Het structureel verkiezen van het eigen belang boven de belangen van de NJBB.
De bondsraadsleden hebben de verantwoordelijkheid jaarlijkse ten minste één
ledenraadpleging bij te wonen.
Indien bondsraadsleden een beleidsvoorstel indienen bij het bondsbestuur, bepaalt het
bondsbestuur welk vervolg hier aan gegeven wordt.
De nieuwe bondsraad treedt voor de eerste keer in functie in de voorjaarsvergadering
in mei 2017.
Slotbepaling
In gevallen waarin deze procedure en werkwijze niet voorziet, beslist het
bondsbestuur, gehoord de leden van de bondsraad.
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