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Stemprocedure   

Uittreksel uit de statuten van de Vereniging Noorden Duurzaam: 

 

Zie ook https://www.noordenduurzaam.nl/files/131119_statuten_noorden_duurzaam_0.pdf. 

Stemkaarten. Bij stemmen worden stemkaarten op naam gebruikt. Op een stemkaart is het 

stemgewicht aangegeven. De stemkaarten, ook voor volmachtstemmen, worden bij de registratie 

tijdens de inloop van de ALV uitgereikt. Leden kunnen via een appbericht of e-mail een ander lid 

volmacht geven. Heeft een lidorganisatie meerdere contactpersonen dan staan alle namen op de 

stemkaart en wordt de stemkaart uitgereikt aan de eerste die zich registreert.  

Stemgewicht. Voor particuliere leden, die een jaarcontributie betalen van € 22 excl. btw (2017), is 

het stemgewicht 1.  Voor de overige leden wordt het stemgewicht bepaald door het bedrag van hun 

jaarcontributie te delen door 22 en af te ronden op een geheel getal. De stem van een zzp-er (€ 103) 

heeft zo een gewicht van 5, de stem van een lid met 1.000 fte (€ 1.750) een gewicht van 78.  

Stemmen. Bij een stemming kan voor, tegen, blanco en niet worden gestemd. De gewichten van de 

omhooggehouden kaarten worden opgeteld. Bij anoniem stemmen worden de stembriefjes 

verzameld nadat  de stemmers hun naam eraf hebben gescheurd.  

Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de stemprocedure en de verwerking van de 

uitgebrachte stemmen. 

DE ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 14 

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden. Een stem heeft een gewicht dat afhangt van de 

omvang van de organisatie van het lid, volgens de formule waarmee ook de contributie wordt berekend. 

Stemming kan digitaal plaatsvinden. De ALV beslist voorafgaand aan een stemming of in de uitslag individuele 

leden herkenbaar zullen zijn. Het intern toezichtorgaan van de vereniging houdt toezicht op de stemprocedure 

en de verwerking van de uitgebrachte stemmen. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere 

stemgerechtigde digitaal volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten 

hoogste twee leden als gevolmachtigde optreden. 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden. 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, 

worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte gewogen stemmen. Bij staking van stemmen 

over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien 

bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt 

herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. 

Artikel 15 

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, 

is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de 

juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, 

indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige 

dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 18 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een 

meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, gewogen volgens de methode als 

bepaald in artikel 14 lid 2. 

Artikel 19  

1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 

algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 


