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Stemprocedure t.b.v. voorgenomen statutenwijziging 
Betreft de geldende procedure zoals opgenomen in huidige statuten van 
25 augustus 1983 
 

Hieronder vindt u een verkorte vereenvoudigde weergave van de stemprocedure. Voor de 

specifieke details verwijzen wij u graag naar de huidige statuten uit 1983. Deze kunt u 

vinden op onze website (www.handbalhaarle.nl) onder het kopje “vereniging” en 

vervolgens “ledenvergadering”. 

 

Het stemmen kan schriftelijk dan wel per handopsteking geschieden. Er zal een 

presentielijst worden bijgehouden zodat duidelijk is welk deel van de aanwezige leden 

een stem heeft uitgebracht. Dit is van belang om te bepalen of een voorstel wel of niet 

volgens de regels aangenomen wordt. 

 

Wie kunnen er stemmen? 

Alle leden van de vereniging, ongeacht hun leeftijd, kunnen conform artikel 17 van de 

huidige statuten stemmen. Ereleden, wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden en 

vrijwilligers hebben momenteel geen stemrecht. 

 

Soort lid Geboortejaar Aantal 

stemmen 

Kleur 

stemkaart 

Volmacht*  

Welpen 2016 of later 1 Geel n.v.t. 

Pupillen 2012 – 2015 1 Geel n.v.t. 

Aspirantleden 2008 – 2011 1 Geel n.v.t. 

Junioren 2003 – 2007 2 Oranje Max 4 

Senioren 2002 of 

eerder 

3 Groen Max 4 

Ereleden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Wettelijke 

vertegenwoordiger 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bestuurslid (indien geen lid) n.v.t. Raadgevend n.v.t. n.v.t. 

Vrijwilliger n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

* Artikel 17.4 (statuten 1983): een junior- of senior lid is bevoegd bij schriftelijke 

gevolmachtigde algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het 

stemrecht uit te oefenen. Dit lid kan echter slechts voor ten hoogste vier andere leden 

als gevolmachtigde optreden. 
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Wanneer wordt een voorstel aangenomen? 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen “normale” voorstellen en voorstellen ten aanzien 

van wijzigingen in statuten. 

 

Normale voorstellen 

Normale voorstellen worden aangenomen met “volstrekte meerderheid” van de 

uitgebrachte stemmen. In de praktijk betekent dit: de helft van de uitgebrachte 

stemmen +1. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 

Voorstellen t.a.v. wijzigingen in statuten 

Deze worden aangenomen indien 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel 

zijn, mits 2/3 van de leden aanwezig zijn of is vertegenwoordigd. Zijn er minder dan 2/3 

van de leden aanwezig dan kan er dus niet gestemd worden en dient er binnen vier 

weken opnieuw een tweede vergadering gehouden worden. Dan is het geen voorwaarde 

dat 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn. Wel is het zo dat 2/3 

van de uitgebrachte stemmen het voorstel dienen te steunen om aangenomen te 

worden. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

 

Het stemmen 

Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter anders oordeelt of één der 

aanwezige stemgerechtigden vooraf een schriftelijke stemming verlangt. Het mondeling 

stemmen vindt plaats door middel van handopsteking. Het schriftelijk stemmen vindt 

plaats door middel van ongetekende gesloten stembriefjes. Na afloop van de stemrondes 

worden deze verzameld en de voor- en tegenstemmen geteld. De voorzitter zal bekend 

maken per voorstel hoeveel stemmen uitgebracht zijn, hoeveel stemmen er voor en 

hoeveel stemmen er tegen uitgebracht zijn en zal bekend maken of het voorstel daarmee 

dus aangenomen dan wel verworpen is. 

 

 

PS: De regels in de officiële statuten zijn leidend en er kunnen aan deze verkorte versie 

van de stemprocedure geen rechten ontleend worden. 

 
 
 


