LEDENRAADSREGLEMENT NWPCS
Vastgesteld door de Ledenraad van het N.W.P.C.S. op 31 maart 2018
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De Ledenraad is de algemene vergadering van het NWPCS. De Ledenraad van het NWPCS
heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het beleid en het controleren of dit beleid
wordt uitgevoerd.
Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad voor het beleid en het gevoerde
bestuur.
De begroting van het NWPCS wordt vastgesteld door de Ledenraad.
De Ledenraad vormt een klankbord voor het Bestuur en het Bestuur kan de Ledenraad
verzoeken samen te komen in een consulterende vergadering.
Van de Ledenraadsvergaderingen wordt aan de leden verslag gedaan, voor zover dit
onderwerpen betreft die niet vertrouwelijk behandeld hoeven te worden.
De Ledenraad beslist of het NWPCS wordt ontbonden.
De Ledenraad beoordeelt beleids- en financiële stukken en statuten- en
reglementenwijzigingen.
Daarnaast worden in de Ledenraad principiële kwesties besproken
Gezien deze doelen en de noodzaak om ook als LR slagvaardig te zijn leek de LR het beter dat
we niet een half jaar moeten wachten op notulen maar de suggestie volgen tot
het opstellen van besluiten(-lijsten) die kort na de vergadering zullen circuleren bijde leden
van de LR en dan worden gepubliceerd op de site van het NWPCS.
Om de positie te bepalen van een Ledenraadreglementin relatie tot reeds vastgestelde
regelgevingis het belangrijk om helder te hebben dat:
In de Statuten de taken en bevoegdheden van de Ledenraad zijn neergelegd. M.a.w. Wat
doet de Ledenraad.
Art. 2 van het Huishoudelijk Reglement geeft aan dat in een vast te stellen
Ledenraadreglement geregeld wordt:Hoe de Ledenraad dat doet.
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Artikel 1.Toegang tot de vergadering van de Ledenraad
1.1 Mits zij niet zijn geschorst, hebben toegang tot de vergadering van de Ledenraad de leden van de
Ledenraad.
1.2 Wanneer de Ledenraad daartoe besluit kan zij vergaderen in de aanwezigheid van Bestuursleden.
1.3 Een geschorst lid van het NWPCS heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld. Het bewuste lid is bevoegd over de schorsing het woord te voeren.
1.4 Anders dan op uitnodiging van de voorzitter van de Ledenraad hebben niet stamboekleden van
het NWPCS geen toegang tot de vergadering. Voor zover de Ledenraad vergadert over onderwerpen
die niet vertrouwelijk behandeld hoeven te worden heeft elk lid van het NWPCS toegang tot de
vergadering.
1.5 Elk lid van het NWPCS heeft inspreekrecht van 5 minuten op de vergadering. Het inspreekrecht
heeft betrekking op de vooraf bepaalde agendapunten. Leden die gebruik willen maken van dit
inspreekrecht dienen zich minstens een dag voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan te melden
bij de secretaris van de Ledenraad. Tijdens het agendapunt Opnemen insprekers kan de voorzitter
hiervan afwijken. Het inspreekrecht is ter informatie van de vergadering. Vervolgens kan de Ledenraad
het insprekende lid hierover vragen stellen.
Artikel 2. Besluitvorming van de Ledenraad
2.1 De ledenraad levert geen notulen af maar een verslag met besluiten en acties. De besluiten en
acties worden geformuleerd door de secretaris en voorzitter aansluitend aan de vergadering en door
de voorzitter per email aan de leden van de vergadering en het bestuur voorgelegd.
2.2 Binnen twee weken na de vergadering van de Ledenraad wordt van het niet vertrouwelijke deel
van de vergadering een kort verslag door de voorzitter van de Ledenraad op de site van de NWPCS
gepubliceerd met de besproken onderwerpen en besluiten- en actielijst.
Artikel 3. Stemvorming op de Ledenraad
3.1 Alleen de leden van de Ledenraad zijn stemgerechtigd. Een stemgerechtigd lid van de Ledenraad
kan aan een ander stemgerechtigd lid van de Ledenraad schriftelijk volmacht verlenen tot het
uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de
volmacht elektronisch is vastgelegd. In de vergadering van de Ledenraad heeft ieder lid van de
Ledenraad één stem.
3.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3.3 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat stemming over personen bij
gesloten ongetekende briefjes geschiedt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet
uitgebracht aangemerkt.
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3.4 Besluitvorming van de Ledenraad buiten vergadering is alleen mogelijk met consultatie van alle
leden van de Ledenraad per email en alleen wanneer het besluit met algemene stemmen en
schriftelijk wordt genomen.
Artikel 4.Organisatie van de Ledenraad
4.1 De Ledenraad benoemd uit de leden van de vereniging een voorzitter en een secretaris via de
ingestelde vertrouwenscommissie van de ledenraad. De voorzitter en secretaris worden benoemd voor
een periode van 4 jaar en mogen nog eenmaal voor de zelfde periode van 4 jaar herbenoemd worden.
Bij afwezigheid van de voorzitter en van de secretaris wordt de Ledenraad voorgezeten door haar in
leeftijd oudste lid.
4.2 Het rooster van aftreden van leden van de Ledenraad wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en
wordt in ieder geval op de website van het NWPCS geplaatst.
4.3 Ledenraadsleden streven ernaar bij iedere Ledenraadsvergadering aanwezig te zijn en actief deel
te nemen aan de vergadering, vanuit een kritische, onafhankelijke opstelling, ingegeven door de
belangen van het NWPCS.
Artikel 5. Ledenraadsvergaderingen
5.1 De Ledenraad vergadert ten minste eenmaal in het voorjaar en eenmaal in de herfst, elke keer
binnen een maand nadat alle afdelingsvergaderingen van dat seizoen zijn gehouden. Het Bestuur
roept de Ledenraad bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de
wet of deze statuten verplicht is. De Ledenraad mag ook zelf het initiatief nemen om te vergaderen.
5.2 Op schriftelijk verzoek van de voorzitter of ten minste twee leden van de Ledenraad is het Bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken na
indiening van het verzoek. Indien aan bovengenoemd verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het
Bestuur de Ledenraad bijeenroept of bij schriftelijke oproep aan de leden van de Ledenraad.
5.3 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek of bijeenroeping wordt voldaan indien het verzoek
elektronisch is vastgelegd.
Artikel 6. Agenda en oproeping voor de Ledenraad
6.1 De agenda van de Ledenraad wordt samengesteld door de voorzitter en de secretaris. Stukken
moeten per email of anderszins schriftelijk worden ingediend bij secretaris en voorzitter van de
Ledenraad. Op de agenda wordt aangegeven of een onderwerp besluitvormend is, ter informatie of
ter discussie. De agenda van de reguliere voorjaars en de najaarsvergaderingen van de Ledenraad
wordt door de voorzitter van de ledenraad aangeboden aan het Welsh Magazine en op de site van
het NWPCS ter publicatie uiterlijk 10 dagen vooraf aan de betreffende Ledenraadsvergadering van
dat seizoen.
6.2 De voorzitter van de Ledenraad bepaalt na consultatie van de secretaris van de Ledenraad of een
onderwerp op de agenda vertrouwelijk behandeld dient te worden.
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6.3 Het HB draagt tijdig zorg voor het verzenden van de oproeping met de vergaderstukken aan de
leden van de Ledenraad, a) minstens 2 weken voor dat de Ledenraadsvergadering wordt gehouden,
en b) ingeval van de reguliere voorjaars en de najaarsvergaderingen van de Ledenraad, uiterlijk 1
week voordat de eerste afdelingsvergadering van dat seizoen wordt gehouden.
6.4 Niet vertrouwelijke vergaderstukken worden uiterlijk per de dag van het verzenden van de
oproeping ook op de site van het NWPCS gepubliceerd. Vertrouwelijke vergaderstukken (zoals
financiële of juridische informatie of informatie welke betrekking heeft op personen) worden
expliciet uitgesloten van publicatie op de site van het NWPCS. De financiële stukken zijn echter wel
via secretariaat van NWPCS op te vragen voor elk lid en in de afdeling op tijd beschikbaar (digitaal)
voor bespreking op de afdelingsvergadering
6.5 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de
vergadering van de Ledenraad. Onderwerpen die tenminste twee Ledenraadsleden behandeld
wensen te zien, worden ook op de agenda gezet, mits deze minstens veertien dagen voor de
oproeping schriftelijk zijn medegedeeld aan de voorzitter.
6.6 Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch (per
e-mail) is gedaan. Zoals besloten in de ledenraad moet op de agenda het punt Vaststellen van de agenda
worden opgenomen. Indien agendapunten worden toegevoegd geschiedt dit bij instemmen van
meerderheid van de Ledenraad.
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