
 

Dierenbescherming 

Reglement (voorbereiding) vergadering ledenraad  

  

Doel 

Dit reglement heeft tot doel om de organisatie en voorbereiding van de ledenraadsvergaderingen 

nader te bepalen. Het reglement is een nadere uitwerking van de wettelijke, statutaire en regle-

mentaire kaders ten aanzien van de formele taken, bevoegdheden en rechten en plichten van de 

Ledenraad. 

 

Begrippen 

1.1. In dit reglement gelden de definities zoals omschreven in artikel 1 van de statuten (van 

de consolidatiekring) van de Dierenbescherming.  

1.2. Daar waar van bestuurder wordt gesproken, wordt bedoeld bestuurder van de Dieren-

bescherming. 

1.3.  Daar waar van raad van toezicht wordt gesproken, wordt bedoeld de raad van toezicht 

van de Dierenbescherming.  

1.4 Daar waar van ledenraad wordt gesproken, wordt bedoeld de Ledenraad van de Die-

renbescherming. 

 

Vergaderingen ledenraad – voorbereiding 

2.1 Ieder verenigingsjaar worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden, 

te  weten: 

 Een vergadering te houden voor één juli (de voorjaarsvergadering) en een vergadering, te 

houden na één juli maar voor een en dertig december (de najaarsvergadering). 

2.2 Bestuurder doet ieder vergaderjaar uiterlijk in de najaarsvergadering een voorstel aan de 

ledenraad voor de data van de statutair verplichte voor- en najaarsvergadering voor het 

volgende vergaderjaar. 

2.3 In de voorjaarsvergadering komen onder meer aan de orde: 

 a. het jaarverslag en de jaarrekening als bedoeld in artikel 23 lid 3 met de controlever-

klaring van de accountant; 

 b. de voorziening in eventuele vacatures van de bestuurder of de raad van toezicht; 

 c. andere voorstellen van de bestuurder, mits deze zijn opgenomen in de oproeping 

ter vergadering; 

 d. het besluit tot verlenen van decharge van de bestuurder over het gevoerde beleid. 

2.4 In de najaarsvergadering komen onder meer aan de orde: 
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 a. het jaarplan en de begroting voor het volgend verenigingsjaar; 

 b. de voorziening in eventuele vacatures van de bestuurder of de raad van toezicht; 

 c. andere voorstellen van de bestuurder, mits deze zijn opgenomen in de oproeping 

ter vergadering. 

2.5 Naast de twee jaarlijkse (statutair verplicht) te houden ledenraadsvergaderingen kan de 

ledenraad in samenwerking met de werkorganisatie een of meer extra vergaderingen or-

ganiseren bijvoorbeeld over dierinhoudelijke thema’s. 

    

Voorbereiding vergadering ledenraad 

3.1. Er is een commissie voorbereiding ledenraad. Deze wordt gevormd door de dagelijks 

voorzitter van  de ledenraad en twee, door de ledenraad aan te wijzen leden van de le-

denraad.  

3.2. In de eerste formele vergadering van de ledenraad (nadat de ledenraad is gekozen en is 

geïnstalleerd) wordt de verkiezing van de dagelijks voorzitter alsmede de samenstelling van 

de commissie voorbereiding ledenraad geagendeerd.  

3.3.   De commissie voorbereiding ledenraad bereidt de vergaderingen van de ledenraad voor. 

Deze voorbereiding gebeurt met inachtneming van hetgeen bepaald in dit reglement en in 

afstemming met de bestuurder. 

3.4 De commissie voorbereiding vergadering ledenraad zorgt voor een tijdige afstemming met 

de bestuurder over de agenda van de ledenraadsvergadering. Een tijdige afstemming 

houdt rekening met de geldende oproepingstermijnen.  

3.5a Leden van de ledenraad kunnen naast de statutair voorgeschreven onderwerpen, agenda-

voorstellen indienen bij de commissie voorbereiding ledenraad danwel een voorstel of ver-

zoek doen tot het houden van een extra ledenraadsvergadering.  

3.5b Een voorstel of verzoek tot het houden van een extra ledenraadsvergadering kan bij de 

commissie voorbereiding ledenraad worden ingediend. Bij een schriftelijk verzoek dat door 

minimaal één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden van de ledenraad wordt 

gesteund, blijkend uit de ondertekening van het verzoek, is de commissie voorbereiding 

ledenraad verplicht tot het bijeenroepen van een ledenraadsvergadering. 

3.5c  De commissie voorbereiding ledenraad kan ook zelf besluiten om een extra ledenraadsver-

gadering uit te schrijven. 

3.5d Bestuurder van de Dierenbescherming is gerechtigd om actuele of noodzakelijk te agende-

ren onderwerpen te agenderen voor de vergadering van de ledenraad. 
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3.5e Bestuurder draagt zorg voor faciliteren en inhoudelijke ondersteuning van een (extra) le-

denraadsvergadering.   

3.6. Los van hetgeen hiervoor bepaald is bestuurder statutair verplicht om een ledenraadsver-

gadering bijeen te roepen bij een schriftelijk verzoek daartoe. Dit verzoek moet door mini-

maal één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden van de ledenraad wordt ge-

steund, blijkend uit de ondertekening van het verzoek. 

  

Dagelijks voorzitter 

4.1  De dagelijks voorzitter is aanspreekpunt voor alle overige aangelegenheden van de leden-

raad buiten vergadering.  

4.2 De dagelijks voorzitter heeft recht op het uitbrengen van één stem in de ledenraad. 

4.3 De technisch voorzitter kan de dagelijks voorzitter vragen zijn taken als technisch voorzit-

ter voor een overeen te komen periode over te nemen. In dat geval komen alle aan de 

technisch voorzitter toekomende plichten, taken en bevoegdheden toe aan de dagelijks 

voorzitter, tenzij daar over afwijkende afspraken worden gemaakt. 

4.4 Het einde van het lidmaatschap van de ledenraad leidt van rechtswege tot defungeren als 

dagelijks voorzitter. 

 

Oproeping 

5.1. De oproeping voor een vergadering van de ledenraad geschiedt via email door de bestuur-

der aan het adres van de leden van de ledenraad. 

5.2. De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen en tijd en plaats van 

de vergadering. 

5.2.a Niettemin kunnen in een vergadering van de ledenraad, waarin alle leden van de ledenraad 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits zulks geschiedt met algemene stemmen, rechts-

geldige besluiten worden genomen over onderwerpen, welke niet in de oproeping zijn ver-

meld. Hetzelfde is van overeenkomstige toepassing als geen oproeping heeft plaats gehad 

of een oproeping niet op de voorgeschreven wijze met inachtneming van alle daarbij voor-

geschreven formaliteiten mocht zijn geschied. 

5.2.b Zijn alle leden van de ledenraad in persoon aanwezig dan kan rechtsgeldig worden beslo-

ten met gewone meerderheid van stemmen ook al zijn de formaliteiten voor het oproepen 

en houden van een vergadering niet of niet alle in acht genomen, tenzij dit een besluit tot 

statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de Dierenbescherming betreft. 

5.3. Bij de oproeping dient, tenzij in de statuten anders is bepaald, een termijn van ten minste 
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vijftien dagen in acht te worden genomen, de dag van verzending van de oproeping en de 

dag van de vergadering van de ledenraad niet meegerekend. 

5.4. Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben alleen leden van de ledenraad. 

5.5. De bestuurder beslist over de toelating van andere dan in het voorgaande lid bedoelde 

personen.  

 

Voorzitterschap ledenraad en notulen 

6.1   De ledenraad kent een voorzitterschap bestaande uit: 

 a.    een technisch voorzitter zijnde de voorzitter van de raad van toezicht en 

 b. een dagelijks voorzitter zijnde een lid van de ledenraad dat daartoe door en uit de 

leden van de ledenraad is gekozen. 

6.2a. De technisch voorzitter en de dagelijks voorzitter kunnen in of na onderling overleg beslui-

ten dat de dagelijks voorzitter in plaats van de technisch voorzitter als voorzitter van een 

betreffende ledenvergadering fungeert (In dat geval komen alle aan de technisch voorzitter 

toekomende taken en bevoegdheden toe aan de dagelijks voorzitter, tenzij daarover afwij-

kende afspraken worden gemaakt). 

6.2b  De dagelijks voorzitter heeft stemrecht in de ledenraad. 

  De technisch voorzitter heeft geen stemrecht in de ledenraad.  

Als de dagelijks voorzitter in plaats van de technisch voorzitter als voorzitter van de leden-

raad fungeert, behoud hij stemrecht. 

6.3. Het einde van het lidmaatschap van de raad van toezicht leidt van rechtswege tot defunge-

ren als technisch voorzitter. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een 

daartoe door de technisch voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, die na vast-

stelling door de technisch voorzitter worden ondertekend. 

6.4   De notulen worden door de dagelijks voorzitter ter kennis van alle leden van de ledenraad 

gebracht. De inhoud van de notulen dient op de volgende vergadering(en) van de leden-

raad ter goedkeuring aan de leden van de ledenraad te worden voorgelegd. 

 

Quorum en vertegenwoordiging vergadering ledenraad 

7.1. Een lid van de ledenraad kan zich schriftelijk ter vergadering laten vertegenwoordigen door 

een ander lid van de ledenraad mits ten minste het quorum van dertien leden persoonlijk 

ter vergadering aanwezig is. Ieder lid van de ledenraad kan als gemachtigde optreden van 

ten hoogste één ander lid van de ledenraad. 



 

 

 

 

 

 

 

— 5 

 

 De aanwezigheid van de dagelijks voorzitter telt mee bij het bepalen van het quorum. 

 De aanwezigheid van de technisch voorzitter telt niet mee bij het bepalen van het quorum. 

7.2. Als vertegenwoordiging door een gemachtigde plaatsvindt, dient de schriftelijke machtiging 

te worden meegenomen en vóór de aanvang van de vergadering te worden afgegeven ter 

beoordeling aan de technisch voorzitter van de ledenraad. 

7.3. Gelet op de algemene taak van de ledenraad om de doelstelling van de Dierenbescherming 

te bewaken en deze bij de afweging van belangen als uitgangspunt te nemen, handelen de 

leden van de ledenraad in de ledenraad zonder last en ruggespraak. 

 

  

Informatievoorziening leden ledenraad 

8.1 Bestuurder draagt zorg voor bekendmaking van de statuten en alle reglementen op haar 

website. 

8.2 Kennisgevingen van bestuurder, de raad van toezicht of van de ledenraad dienen op een 

deugdelijke, voor de belanghebbenden kenbare wijze te worden bekendgemaakt, waaron-

der mede begrepen bekendmaking via de website van de Dierenbescherming of via een 

andere voor belanghebbenden toegankelijke informatiedrager. De ledenraad ontvangt in-

structies over de wijze waarop zij wordt geïnformeerd alsmede over de wijze waarop com-

municatie binnen de ledenraad plaatsvindt.   

 

 

Gedragscode voor leden van de ledenraad 

9.1 In aansluiting op hetgeen beschreven in dit reglement alsmede andere relevante bepa-

lingen in statuten en reglementen van de Dierenbescherming, zijn de leden van de Le-

denraad zich bewust van hun bevoegdheden, verantwoordelijkheden en verplichtingen 

en gedragen zich aldus naar beste vermogen. 

9.2 Bij de taakuitoefening van de ledenraad is het algemeen belang van de Dierenbe-

scherming het uitgangspunt. Een mogelijke belangenconflict wordt zo snel als mogelijk 

gemeld bij bestuurder en dagelijks voorzitter.  

9.3  De leden van de ledenraad zijn integer en gedragen zich verantwoordelijk, zij dragen 

niet openlijk standpunten uit die strijdig zijn met de belangen van de Dierenbescher-

ming.  

9.4  (Oud) leden van de ledenraad gaan vertrouwelijk om met informatie verkregen in het 

kader van de uitoefening van hun functie. Zij zullen vertrouwelijke informatie niet bui-

ten de ledenraad brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van 

derden stellen.  



 

 

 

 

 

 

 

6 — 

 

9.5.  De ledenraad heeft recht op informatie van belang voor een goede taakuitoefening van 

haar taken en bevoegdheden als ledenraad. Als leden van de ledenraad van mening 

zijn dat zij te weinig informatie van of namens bestuurder ontvangen van belang voor 

een goede taakuitoefening, dan kan de ledenraad een verzoek tot specifieke aanvul-

lende informatie indienen bij bestuurder en/of dagelijks voorzitter. 

9.6  Evaluatie van het functioneren van de ledenraad vindt periodiek plaats.  

 

Wijziging reglement 

10.1 De ledenraad is bevoegd dit reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen. 

 Voorgenomen wijzingen worden afgestemd met bestuurder ter goedkeuring. 


