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Onderwerp: stemrecht en stemprocedure fusie 

Naast de meer algemene bepalingen in het Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen over het stemrecht 

van de leden en de verdere stemprocedure met betrekking tot de fusie vooral opgenomen in de 

statuten van beide verenigingen.  

De statuten van beide verenigingen komen voor wat betreft het stemrecht voor de leden niet 

overeen. Ten aanzien van ‘t Fean ’58 geldt het navolgende: 

Stemrecht 

-Ieder stemgerechtigd lid heeft 1 stem. 

-Stemgerechtigde leden zijn al die personen die door het bestuur als lid zijn toegelaten en zijn 

opgenomen in het ledenregister (ook ereleden en leden van verdienste). 

-Een geschorst lid heeft geen stemrecht en geen toegang tot de bijzondere leden vergadering. 

-Ook een minderjarig lid is stemgerechtigd en heeft één stem, let wel deze stem dient door één van 

de ouders, als wettelijk vertegenwoordiger van het minderjarig kind, uitgebracht te worden. 

Daarvoor is geen machtiging van het minderjarig kind nodig. Een jeugdlid zou ook een volmacht 

kunnen verlenen, dit kan alleen aan een lid van de vereniging. 

-Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te doen brengen door een schriftelijke machtiging van een ander lid 

van 18 jaar of ouder. Deze machtiging is ook rechtsgeldig als deze elektronisch is vastgelegd. 

-Naast zijn/haar eigen stem kan de gemachtigde voor maximaal twee andere leden een stem 

uitbrengen. 

-In de statuten is opgenomen, dat stemming over zaken en dus ook een fusie, mondeling geschiedt. 

De statuten beogen dus dat er zichtbaar, niet anoniem, gestemd wordt. Voor de buitengewone 

ledenvergadering zou het grote aantal aanwezige leden tot onoverzichtelijkheid kunnen leiden en 

mogelijke misinterpretatie. Het is daarom toepasselijk om te gaan werken met stemkaarten die als 

voor of als tegenstem verzamelend en geteld kunnen worden. Hiervoor kan ook het stemmen per 

volmacht éénduidig en transparant geregeld worden. 

-Als er sprake is van een ongeldige stem of machtiging, dan blijft die stem of machtiging bij de 

vaststelling van de aanwezigheid van een gekwalificeerde meerderheid ook buiten beschouwing.  

-In de statuten is opgenomen dat leden het stemrecht ook kunnen uitoefenen door middel van een 

“elektronisch communicatiemiddel”, maar daaraan worden diverse eisen gesteld, zoals voldoende 

identificeerbaarheid van het lid door bijvoorbeeld een persoonlijk account met wachtwoord voor de 

website; het lid moet de vergadering live kunnen volgen en het lid moet ook daadwerkelijk kunnen 

stemmen. Een elektronische stem kan uiterlijk 30 dagen voorafgaande aan de vergadering al worden 

uitgebracht. Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik hiervan. Dit elektronisch 

stemmen lijkt lastig uitvoerbaar.  

 

 

 



Stemprocedure(voor beide verenigingen identiek) 

-De termijn voor oproeping tot een bijzondere ledenvergadering bedraagt ten minste 14 dagen. Bij 

deze oproeping kan ook de voormelde schriftelijke machtiging worden gevoegd. 

-In die oproeping dient uitdrukkelijk te worden opgenomen, dat ter vergadering zal worden 

voorgesteld een fusie aan te gaan met vv Surhuisterveen; 

-Ten minste 5 dagen vóór die bijzondere ledenvergadering moet een afschrift van het fusievoorstel - 

dat dan al eerder door het bestuur is ondertekend en ook al is gepubliceerd- voor leden ter inzage 

worden gelegd op een daartoe geschikte plaats(kantine?) tot na de afloop van de bijzondere 

ledenvergadering.  

-In de eerste buitengewone ledenvergadering wordt alleen overgegaan tot stemming als 2/3 van het 

aantal leden aanwezig is of vertegenwoordigd zijn. 

-Het fusievoorstel is aangenomen als tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor is.  

-Indien dit quorum niet wordt behaald, dient binnen 4 weken op een andere datum daarna een 2e 

bijzondere ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden te worden. De oproeping dient weer 

uiterlijk 14 dagen voor die 2e bijzondere ledenvergadering plaats te vinden en het fusievoorstel dient 

dan ook weer uiterlijk vanaf 5 dagen tevoren voor de leden ter inzage te liggen.  

-Het fusievoorstel is bij deze 2e bijzondere ledenvergadering aangenomen bij als tenminste 2/3 van 

de uitgebrachte stemmen voor is, ongeacht de aanwezige leden.  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


