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2020



Fijn dat je interesse hebt in de NABV ledenraad, we zien jou graag als

kandidaat. 

 

De NABV heeft inmiddels meer dan 20.000 leden, waarvoor we de belangen

behartigen. 

Omdat het onmogelijk is om met al deze leden te vergaderen is de ledenraad

ingesteld. De ledenraad wordt gekozen door de leden van de vereniging. 

 

Dit jaar zijn er weer verkiezingen, doordat de statuten gewijzigd zijn. 

In dit document lees je alles over de ledenraadsverkiezingen en beantwoorden

we vragen zoals: hoe stel ik me kandidaat of aan welke voorwaarden moet ik

voldoen?

 

Mocht je na het lezen nog vragen hebben, dan kun je altijd de ledenraad zelf

om informatie vragen. Ook het NABV secretariaat helpt je graag verder. 

 

 

 

ledenraad@nabv.nl

 

NABV secretariaat: 

secretariaat@nabv.nl

Telefoon: 013 - 203 20 20

maandag, dinsdag, donderdag: 09:30 - 13:00 

dinsdag 19:00 tot 21:00

 

 

Inleiding 
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Inleiding                                                                     

Wat houdt het in om in de ledenraad te zitten ? 

Wie zoeken we ? 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen ? 

Hoe verloopt het proces ? 

Tijdslijn ledenraadsverkiezingen 2020

Meer lezen / handige links
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Als ledenraadslid ben je onze oren

en ogen binnen de vereniging. De

ledenraad treedt op als

vertegenwoordiging van de

Algemene Ledenvergadering. van

de NABV. 

Dit betekent dat je bestuur en

beleid toetst aan de gemaakte

afspraken. Een dynamische rol

waarbij naast vaste onderdelen

zoals het goedkeuren van de

begroting en toezicht uitoefenen

op het bestuur ook actualiteiten

aan bod komen.

Ledenraadsleden zijn direct gekozen

door en voor de NABV leden. 

Als ledenraadslid zit je zonder zonder

last of ruggespraak in de ledenraad.

Dat wil zeggen dat je op eigen titel in

de ledenraad zit en geen specifieke

doelgroep vertegenwoordigt.

De ledenraad bestaat uit 30 leden.

Hiervan zijn de zetels van de 6

stemgerechtigde afgevaardigden die

de lid-airsoftorganisaties

vertegenwoordigen op dit moment

nog niet gevuld. 

Wat houdt het in 
om in
de ledenraad te zitten?

Voor je zitting in de ledenraad ontvang je een onkostenvergoeding van € 50,-

per vergadering van een dagdeel (€100,- per gehele dag). Jaarlijks wordt je

uitgenodigd voor het vrijwilligers bedankmoment. 

Je stelt je beschikbaar voor een termijn van vier jaar. Je kunt jezelf maximaal

twee keer herkiesbaar stellen. In totaal kun je maximaal drie termijnen, dus

twaalf jaar, zitting hebben in de ledenraad. 
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Wie zoeken we?

Je bent lid van de NABV; 

Je bent 18 jaar of ouder;

Je bent bereid om 4  tot 6 keer per jaar op een zaterdag de

ledenraadsvergadering in de buurt van Geldermalsen bij te wonen;

Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling of -tegenstelling.  Werk

je bijvoorbeeld bij het verenigingsbureau, ben je lid van het bestuur of zit je

in de tuchtcommissie  van het Instituut Sportrechtspraak? Dan is

lidmaatschap van de ledenraad niet mogelijk.

Je bent (privé of via je werkgever) nooit verbonden geweest met een

organisatie/rechtspersoon die een duurzame rechtsbetrekking met de

vereniging onderhoudt;

Je voldoet aan het functieprofiel ledenraadslid zoals op de NABV website

staat omschreven. 

Je hebt  passie voor airsoft en je zet je graag in voor de toekomst van

airsoftsport in Nederland.

Je bent gevoelig voor wat er speelt bij airsofters en je vindt het interessant om

over deze onderwerpen te praten en te leren.

 

Aan welke voorwaarden 
moet je voldoen?
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https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/functieprofiel-ledenraad.pdf


Hoe verloopt 
het proces?
Je stelt je kandidaat op de verkiezingswebsite: www.verkiezing.nabv.nl. 

Je hebt tot en met 12 mei 2020 de gelegenheid om dat te doen. 

 

Aanmelden kandidaatsleden1.

27 mei: De digitale stemdeuren gaan open! 

Elk NABV lid kan 1x zijn/haar stem uitbrengen op de verkiezingswebsite. 

Via al onze communicatiekanalen worden leden opgeroepen om te stemmen.

Naast dit grote bereik helpt het natuurlijk ook als je binnen je eigen netwerk

oproept om te stemmen. Nodig dus iedereen in je omgeving die lid is van de

NABV uit om op jou te stemmen! De digitale stembus sluit op 7 juni 2020. 

4. De verkiezingen

Nadat je je hebt aangemeld als kandidaat, wordt je kandidaatsstelling door de

NABV selectiecommissie getoetst aan het functieprofiel. Ook vindt er een

check plaats op belangenverstrengeling of -tegenstelling. Als daar sprake van

is, wordt hierover contact met je opgenemen. 

2. Controle aanmelding

De  informatie die je hebt opgegeven om je profiel voor de

ledenraadsverkiezing aan te vullen, wordt gebruikt om je als kandidaat voor te

stellen bij de leden. Je kunt deze tekst en eventueel je foto nog aan passen tot

12 mei, het einde van de aanmeldingstermijn. 

 

3. Je kandidaatsprofiel

De verkiezingsuitslag wordt op 8 juni 2020 bekend gemaakt. Je krijgt wordt als

kandidaat persoonlijk geïnformeerd over de uitslag.

5. De uitslag

Ben je als nieuw ledenraadslid gekozen? Dan ben je officieel lid van de

ledenraad. Tijdens een introductiebijeenkomst maak je kennis met het bestuur

en je collega-ledenraadsleden. Ook word je dan uitgebreid geïnformeerd over

het reilen en zeilen van de ledenraad.

6. De eerste bijeenkomst
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https://verkiezing.nabv.nl/aanmelden-als-kandidaat/ledenraadsverkiezing-2020


Tijdslijn
 
Ledenraadsverkiezingen 2020

28 april : Start aanmelden kandidaten

13 mei: Aanmeldingsperiode kandidaten gesloten

27 mei: Start Ledenraadsverkiezing

7 juni: Stembussen gesloten

8 juni: Uitslag ledenraadsverkiezing 2020

Meer lezen ?
Wil je je kandidaat stellen? Doe dat op www.verkiezing.nabv.nl

Het functieprofiel ledenraadslid

Wat doet de ledenraad? 

Bekijk de video's met de ervaring van ledenraadsleden

Bas & Mark-Ivo (2019)

Maurice (2020)

De verkiezingsprocedure van de ledenraadsverkiezing is statutair

vastgelegd. 

Ledenraadsleden moeten zich aan het reglement Gedragscode

ledenraad houden. 

In het Huishoudelijk reglement lees je meer over het

functioneren van de Ledenraad, de kiescommissie en de

selectiecommissie. 
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http://www.verkiezing.nabv.nl/
https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/functieprofiel-ledenraad.pdf
https://www.nabv.nl/de-nabv/de-ledenraad
https://www.nabv.nl/de-nabv/de-ledenraad
https://youtu.be/n064qvQhtvs
https://youtu.be/qkvMviKhcZE
https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/statuten-nabv-(28-06-2019).pdf?sfvrsn=8
https://www.nabv.nl/docs/default-source/bestuur/gedragscode-nabv.pdf?sfvrsn=4
https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/huishoudelijk-reglement-nabv.pdf
https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/huishoudelijk-reglement-nabv.pdf
https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/huishoudelijk-reglement-nabv.pdf
https://www.nabv.nl/docs/default-source/downloads/statuten-en-reglementen/huishoudelijk-reglement-nabv.pdf

