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Voorstel aan alle leden van de KNBRD / Reddingsbrigade Nederland

Eerstkomende Algemene Vergadering KNBRD.

Onderwerp:

Communicatie agenda en stukken Algemene Vergadering.

Voorstel:

Breng onderstaande motie in stemming op de Algemene Vergadering en vraag een uitspraak aan de 
leden / afvaardiging van de leden. 
Geef vervolgens als bondsbestuur aan of u de motie uit zult voeren.

Achtergrond:

In de statuten van de KNBRD staat bij artikel 18 lid 5 het volgende: 
Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering is iedere door een bestuur van een vereniging benoemde 
stemgerechtigde afgevaardigde. Iedere stemgerechtigde afgevaardigde brengt voor ieder van tot zijn 
vereniging behorend lid één stem uit, alsmede één stem voor zijn vereniging,
In artikel 4 lid 1 van de statuten KNBRD is beschreven wie lid zijn:
De KNBRD kent als lid: 
a. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (verenigingen); 
b. Natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging (verenigingsleden).

Om aan het gestelde in artikel 18.lid 5 van de statuten tegemoet te komen, moet ieder KNBRD-lid
kunnen beschikken over de agenda en de stukken voor de Algemene Vergadering van de KNBRD.
Tekst artikel 18.5: “Stemgerechtigd in de Algemene Vergadering is iedere door een bestuur van een 
vereniging benoemde stemgerechtigde afgevaardigde. Iedere stemgerechtigde afgevaardigde brengt voor 
ieder van tot zijn vereniging behorend lid één stem uit, alsmede één stem voor zijn vereniging.”

Natuurlijk kunnen de secretarissen van de verenigingen de agenda en bijbehorende stukken doorzenden 
naar de reddingsbrigadeleden. Om dit niet van alle 180 reddingsbrigade-secretarissen te verlangen (en 
juridisch af te dekken), is het beter EN SNELLER dit rechtstreeks te regelen. De afgevaardigden dienen 
hun leden te vertegenwoordigen, daarom moeten zij de individuele stemming van de leden weten. Een 
inventarisatie bijvoorbeeld op een Algemene Vergadering van de reddingsbrigade is een optie. Immers de 
reddingsbrigadeleden kunnen hun standpunt (stem) doorgeven aan afgevaardigde(n) van zijn/haar 
reddingsbrigade.

Motie(‘s):

Het voorstel is de volgende artikelen in de statuten aan te passen:
- artikel 21 lid 1

De wijziging in de bestaande tekst in bovenvermelde artikel is in revisievorm aangegeven.

Datum:

13 oktober 2016.


