Betreft: advies bestuur op amendement afdelingsreglement

Beste lid,
Voor de AAV van aanstaande donderdag 30 november is door Peter de Langen c.s. een amendement
ingediend op het huidige afdelingsreglement van D66 Amersfoort. De intentie achter dit
amendement is bedoeld om te zorgen dat bij een groter wordende afdeling, de drempel voor het
uitroepen van een AAV niet te groot moet worden. Het bestuur van de afdeling staat achter deze
intentie, echter de gekozen tekstuele verwoording is voor meerdere uitleg vatbaar. Dit kan
problemen in de toekomst opleveren wanneer het artikel door iemand gebruikt wil worden. Een
reglement dient helder en ondubbelzinnig te zijn in onze visie.
Het amendement van Peter de Lange luidt als volgt:
•

Voorstel: Toe te voegen aan artikel 4.2.b “met een maximum van 15 leden”

•

Toelichting: Het betreft de regeling dat leden een afdelingsvergadering bijeen kunnen roepen.
In het huidige reglement is dit bepaald op 10% van de afdelingsleden. Bij een groter
wordende afdeling kan dit op problemen stuiten. Temeer daar het bestuur vanwege de
privacy geen e-mailadressen e. d. verstrekt. Door het aantal leden dat een
afdelingsvergadering bijeen kan roepen te beperken tot maximaal 15 is het waarschijnlijker
dat hiertoe een mogelijkheid blijft bestaan.

Het advies van het bestuur afdeling Amersfoort is als volgt:
•

De intentie van het amendement vinden wij een goed streven

•

De tekst van het amendement is echter voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat levert in toekomst
mogelijk problemen op wanneer hier gebruik van gemaakt moet worden. De huidige
verwarringen zien wij mogelijk opdoemen:
•

Het woord “maximum” wekt de intentie dat er met minder dan 15 leden een AAV
uitgeroepen kan worden

•

Het amendement suggereert met het woord “maximum” dat je met niet meer dan
15 leden een AAV kan uitroepen.

•

De relatie van de 10% en 15 leden wordt onduidelijk

•

Voorstel bestuur is intentie tekstueel helder en ondubbelzinnig te maken

•

Het bestuur doet het voorstel om de volgende tekst toe te voegen aan artikel 4.2.b :
"Wanneer het aantal stemgerechtigde leden van de afdeling 150 leden of meer telt, kunnen
15 stemgerechtigde leden of meer een verzoek indienen tot het bijeenroepen van de AAV".

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur D66 Amersfoort
Rik van Wijk
Secretaris

