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Blad 1 van 2

Voorstel aan alle leden van de KNBRD / Reddingsbrigade Nederland

Eerstkomende Algemene Vergadering KNBRD.

Onderwerp:
Aantal stemmen van een reddingsbrigade Algemene Vergadering KNBRD.

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 artikel 18 lid 5 staat 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 is de definitie gegeven van een KNBRD-lid.”
“De KNBRD kent als lid: 
a. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (verenigingen); 
b. Natuurlijke personen die lid zijn van een onder a. bedoelde vereniging (verenigingsleden).”

De KNBRD heeft dus bepaald dat alle natuurlijke personen van de KNBRD-vereniging lid zijn.

Op blz. 12 van het Jaarverslag 2015 bij punt 1.1. staat het aantal leden vermeld van de peildatum 1 
oktober 2014 (de stand van 1 oktober 2015 staat hierbij niet vermeld, terwijl die toch al wel bekend was. 
Immers op de stembriefjes staan per individuele reddingsbrigade het totaal aantal stemmen.).
Recapitulatie:

Aantal natuurlijke personen
op 1 oktober 2014

*)

Aantal aangesloten 
Reddingsbrigades in 2015

Aantal leden tot 18 jaar 11.045
Aantal leden 18 jaar en ouder 11.883
Totaal aantal natuurlijke personen 22.928 166
*) Noot: Het is niet zeker dat deze gegevens correct zijn, want de optelsom van het aantal mannen + 
vrouwen (die in het jaarverslag 2015 staan) is niet correct. Het totaalaantal klopt echter wel!

Hoewel het aantal leden per 1 oktober 2015 natuurlijk afwijkt van dat per 1 oktober 2014 wordt er in deze 
motie vanuit gegaan dat het totaal aantal leden gelijk is gebleven.
Zou ieder KNBRD lid namelijk zijn vertegenwoordigd door een afgevaardigde, dan zouden er dus 23.094 
stemmen uitgebracht kunnen worden.

In het concept verslag van de Algemene Vergadering van 28 mei 2016 staan een tweetal stemmingen 
(met het aantal stemmen per 1 oktober 2014) vermeld. Hieronder even een weergave **):

**) Noot: Het totaal aantal stemmen bij de stemming Contributiesystematiek sluit is niet met de optelsom 
van de “voor”, “tegen” en “blanco” stemmen.



Alg
em

en
e 
Ver

gAd
er

in
g r

B 
Zw

o
ll

e 
15
-n

o
V-2

01
6

Blad 2 van 2

Uit de berekening op de vorige bladzijde blijkt dat (als het goed is genoteerd in het jaarverslag en het 
concept verslag van de Algemene Vergadering), minder dan ¼ van het aantal leden wordt 
vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.

Gezien het aantal stemmen dat op het stembriefje stond van onze vereniging lijkt het er op dat het aantal 
stemmen dat wordt gebruikt bij de Algemene Vergadering niet correct zijn.

Motie(‘s):
Het aantal stemmen op de stembriefjes laten corresponderen met het aantal natuurlijke leden van een 
reddingsbrigade + 1 stem van de vereniging zelf.
En op de stembriefjes verwijderen de tekst “het aantal stemmen is gebaseerd op het aantal opgegeven 
seniorleden, peildatum 1 oktober 20..”, want deze kennen wij als KNBRD niet (meer?)..

Datum:
13 oktober 2016.


