
 

Reglement van Orde  

voor de  

Algemene Ledenvergadering  

 
De Algemene Ledenvergadering is geregeld in artikelen 13 tot en met 17 van de statuten, alsmede artikelen 

7, 8, 9 en 15 van het huishoudelijk reglement. Dit reglement geeft nadere regels voor de inrichting en het 

verloop van de Algemene Ledenvergadering van de KNOV. De wettelijke bepalingen, de statuten, het 

huishoudelijk reglement en dit reglement geven tezamen de integrale regeling voor de Algemene 

Ledenvergadering van haar werkwijze, de wijze van agenderen, de besluitvorming en de wijze waarop wordt 

gestemd, de wijze waarop te behandelen stukken of onderwerpen ter kennis wordt gebracht van de leden, 

alsmede de wijze waarop over haar besluiten wordt gecommuniceerd. 

 

Dit reglement is een nadere uitwerking van artikel 17 van de statuten en door de Algemene 

Ledenvergadering vastgesteld op 16 november 2007 en gewijzigd bij de statutenwijziging betreffende het 

elektronisch stemmen op 21 juni 2019. 

 

Artikel 1 Toegang tot de algemene ledenvergadering van het KNOV 

1. Bij het bijeenroepen van de vergadering, conform het gestelde in artikel 14 lid 4 van de statuten, worden 

de tijd en de plaats van de ledenvergadering bepaald door het Bestuur. De conceptagenda wordt acht 

weken voorafgaand aan de vergadering op de website van KNOV gepubliceerd.  

2. Ieder gewoon lid dat niet is geschorst heeft het recht van toegang tot de Algemene Ledenvergadering 

en het recht om aan de beraadslaging deel te nemen. 

3. Leden dienen zich minimaal twee weken voor de Algemene Ledenvergadering aan te melden. 

4. Bij twijfel over de identiteit van een lid kan worden gevraagd of deze zich door het tonen van een erkend 

en geldig legitimatiebewijs kan legitimeren. 

 

Artikel 2 Stemrecht in de vergadering 

1. Alleen gewone leden die niet zijn geschorst hebben stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en 

hebben ieder één stem. 

2. Bij het stemmen heeft een gewoon lid keuze uit drie mogelijkheden: voor, tegen of blanco. Een 

blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. 

3. Het stemrecht kan door de gewone leden op de volgende wijzen worden uitgeoefend: 

 a. met de stemapplicatie via een elektronisch communicatiemiddel; of 

 b. fysiek ter vergadering: 

  (i) door het opsteken van de stemkaart; of 

  (ii) schriftelijk. 

     De wijze waarop wordt gestemd ter vergadering wordt vastgesteld door de voorzitter.  

4. Vanaf zeven dagen voorafgaand aan de dag van de Algemene Ledenvergadering kan een gewoon lid 

zijn stem uitbrengen met behulp van de stemapplicatie. De mogelijkheid tot stemmen sluit na 

behandeling van het onderwerp op aangeven van de voorzitter. 

5. Bij stemmen door het opsteken van de stemkaart stelt de voorzitter een telcommissie in bestaande uit 

twee leden. De telcommissie telt de ter vergadering uitgebrachte stemmen en telt de stemmen die via 

de stemapplicatie zijn uitgebracht hierbij op. 

6. Bij schriftelijke stemming verzamelt de secretaris, daarbij eventueel ondersteund door de door de 

voorzitter aangewezen telcommissie, de uitgebrachte stemmen, controleert deze op hun geldigheid en 

telt de stemmen die via de stemapplicatie zijn uitgebracht hierbij op. De secretaris brengt vervolgens 

de uitslag ter kennis aan de voorzitter die de uitslag bekend maakt, waarbij details van de 

achterliggende stemverdeling ter keuze van de voorzitter al dan niet worden vermeld. Bij het stemmen 

over personen worden deze details nimmer vermeld. 



7. Niet of niet correct ingevulde stembriefjes, zulks ter beoordeling van de secretaris worden geacht niet 

te zijn uitgebracht. 

8. Bij stemming over personen wordt diegene gekozen op wie de volstrekte meerderheid (de helft plus 

één) van de geldige stemmen is uitgebracht. Indien niemand deze meerderheid heeft verkregen, wordt 

een tweede stemming gehouden tussen die twee personen die het grootste aantal van de uitgebrachte 

stemmen hebben verkregen. Degene die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen heeft verkregen, wordt gekozen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Bij staking 

van de stemmen over personen beslist het lot. 

9. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen. 

10. In alle gevallen worden blanco en ongeldige stemmen beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

11. De voorzitter heeft de mogelijkheid om de stemmen van de gemachtigden apart te laten vaststellen. 

 

Artikel 3 Stemverklaringen 

1. Een stemverklaring is een openlijke motivering van de stem die men uitbrengt en kan na de stemming 

worden afgelegd. 

2. De voorzitter kan toelaten dat stemverklaringen worden afgelegd na de sluiting van de beraadslaging en 

onmiddellijk voorafgaand aan de stemming. In dat geval kan na een afgelegde stemverklaring de 

beraadslaging niet worden heropend. 

 

Artikel 4 Verslaglegging van de beraadslaging in de algemene ledenvergadering 

1. Van de Algemene Ledenvergadering worden door of namens de secretaris notulen opgesteld. 

2. De concept notulen worden binnen twee maanden na afloop van de vergadering op de website van de 

KNOV gepubliceerd. De notulen worden in een volgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

 

Artikel 5 Ledenvoorstellen en amendementen 

1. Op grond van artikel 7 van het huishoudelijk reglement kunnen voorstellen van leden op de agenda van 

een Algemene Ledenvergadering worden geplaatst wanneer zij tenminste veertien dagen voor de dag 

van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend. Een voorstel dat van leden afkomstig is, 

wordt alleen op de agenda geplaatst wanneer dit door tenminste vijfentwintig leden is ondertekend. Een 

voorstel kan tevens omvatten een wijzigingsvoorstel (amendement) van een onderwerp dat reeds door 

het bestuur is geagendeerd. Wijzigingsvoorstellen worden bij het betreffende agendapunt in de door de 

voorzitter te bepalen volgorde besproken en zo nodig in instemming gebracht. 

 

2. Het bestuur voegt het ledenvoorstel en/of het amendement, desgewenst voorzien van een eigen pré 

advies, toe aan de agenda van de vergadering en brengt alle leden hiervan uiterlijk één week voor de 

Algemene Ledenvergadering in kennis. 

 

Artikel 6 Moties 

1. Een motie is het vragen van een uitspraak van de Algemene Ledenvergadering over een niet 

geagendeerd onderwerp en kan derhalve geen betrekking hebben op de inhoud van voorstellen. 

2. Leden hebben het recht om tijdens de Algemene Ledenvergadering moties in te dienen. Een motie kan 

niet dienen tot het wijzigen van voorstellen welke door middel van amendementen hadden kunnen 

worden beïnvloed. 

3. Een motie dient kort, duidelijk en schriftelijk te worden ingediend en door de opsteller te worden 

ondertekend. 

4. De tekst van de motie wordt door de indiener voorgelezen. 

5. De voorzitter bepaalt op welk moment in de Algemene Ledenvergadering moties worden besproken. 

6. Bij een besluit van de Algemene Ledenvergadering om een motie in stemming te brengen wordt de 

vergadering door de voorzitter geschorst zodat het bestuur zich kan beraden en een pré advies kan 

formuleren. 



7. Na het hervatten van de vergadering en het bekend maken van het pré advies wordt door de voorzitter 

aan de opsteller van de motie gevraagd of de motie ingediend blijft. Is dat het geval dan wordt de motie 

in stemming gebracht. 

8. Op grond van artikel 15 lid 5 van de statuten kan de Algemene Ledenvergadering over onderwerpen 

die niet op de agenda staan (moties) slechts besluiten met een twee/derde meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 

Artikel 7 Spreekrecht 

1. Ieder gewoon lid beschikt over spreekrecht en het recht van advies tijdens de Algemene 

Ledenvergadering. 

2. Elk lid kan het woord vragen onder vermelding van naam en woonplaats. 

3. De voorzitter verleent het woord en stelt bij meerdere sprekers de volgorde vast. 

4. De voorzitter kan de maximale spreektijd per spreker bepalen en geeft aan hoelang de beraadslaging 

over een bepaald onderwerp kan duren. De voorzitter kan de beraadslaging onderbreken en de nog 

aanwezige tijd voor het  onderwerp verdelen. 

5. Voordat de stemming plaatsvindt kan de voorzitter de vergadering uiteen laten gaan in kleinere groepen 

teneinde de algemene discussie te bevorderen. De voorzitter bepaalt het aantal groepen en de tijdsduur 

van de discussie. Na afloop van de groepsdiscussie vindt, indien door leden of bestuur gewenst, nog 

een plenaire discussie plaats. De overige bepalingen van dit artikel blijven derhalve van kracht. 

 

Artikel 8 De voorzitter 

1. De voorzitter, of bij ontstentenis de vice-voorzitter, is voorzitter van de Algemene Ledenvergadering. 

2. De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering is belast met het leiden van de vergadering, het 

handhaven van de orde en het doen naleven van het reglement van orde. 

 

Artikel 9 Overige regelingen 

1. De leden hebben de mogelijkheid om tot 24 uur voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk (of 

via email) vragen bij de directie in te dienen. Het bestuur heeft vervolgens de mogelijkheid om tijdens 

de vergadering, danwel na afloop van de vergadering leden schriftelijk danwel mondeling te informeren 

over  de gestelde vragen en/of overige mededelingen. 

2. De voorzitter heeft de mogelijkheid om bij aanvang van de Algemene Ledenvergadering mogelijke 

(rond)vragen bij leden te inventariseren teneinde een inschatting te kunnen maken van het tijdsbeslag 

zodat een adequate beantwoording kan worden voorbereid. 

 

Artikel 10 Bekendmaking besluiten 

1. De besluiten genomen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden zo spoedig mogelijk aan de leden 

bekendgemaakt, hetzij door publicatie in een periodiek van de KNOV dat aan alle leden wordt 

toegezonden, hetzij door andere schriftelijke kennisgeving aan alle leden, hetzij door plaatsing van 

berichten op de website van de KNOV. 

 


