LEDENINVLOED EN
STEMPROCEDURE KNMP
HOE LEDEN HUN MENING KUNNEN GEVEN EN HUN
STEMRECHT KUNNEN UITOEFENEN

VASTGESTELD DOOR HET KNMP-BESTUUR TIJDENS DE BESTUURSVERGADERING VAN 15 JULI 2020
VERTEGENWOORDIGING
Leden van de KNMP worden in beginsel Districtsgewijs in de Algemene Vergadering (AV) van de KNMP
vertegenwoordigd door de Districtsafgevaardigde.
De Districtsafgevaardigde heeft net zoveel stemmen als er KNMP leden in het District zijn. Deze getrapte
vertegenwoordiging garandeert dat de stem van het lid niet verloren gaat, zonder dat een lid persé zelf aanwezig
hoeft te zijn bij de AV.
Individuele leden hebben ook zelf de mogelijkheid om deel te nemen aan en te spreken op de AV. Als een lid dat
vooraf aan de secretaris aangeeft, mag hij/zij er ook voor kiezen om individueel te stemmen in de AV.
INBRENG NAMENS HET DISTRICT
Er zijn voor leden verschillende mogelijkheden om hun mening kenbaar te maken, discussie te voeren en om de
Districtsafgevaardigde daarbij te betrekken.
a)	Op de KNMP-site staan de AV-agenda en -vergaderstukken. Via een geannoteerde agenda (met korte
samenvatting van de voorstellen) kan een lid snel zien van welke onderwerpen hij/zij meer wil weten. Het lid kan
dan het AV-voorstel downloaden van KNMP.nl om zijn/haar mening te vormen.
b)	In een van de Districtsledenbijeenkomsten kunnen leden de AV-stukken, met collega´s, de Districtsafgevaardigde
en een delegatie vanuit het bestuur en het bureau bespreken.
c)	De Districtsafgevaardigde vormt zich op basis van de voorbespreking van de AV in de Districtsledenbijeenkomst
een globaal beeld van de mening van de aanwezige leden. Als de Districtsafgevaardigde of de aanwezigen dat
willen, kan er bij die voorbespreking ook bij handopsteking een nauwkeuriger beeld gevormd worden van vooren tegenstanders.
d)	Via de LinkedIngroep van de KNMP kunnen leden in een besloten groep (of in de LinkedIn subgroep van het
eigen District) contact leggen en aan interactieve discussies deelnemen, dus ook over AV-onderwerpen.
e)	Voor de AV maakt de Districtsafgevaardigde aan alle leden uit het District zijn of haar voorgenomen inbreng voor
de AV per mail kenbaar. Daarop kan ieder lid, ook als men niet aanwezig was bij de Districtsledenbijeenkomst,
reageren en zijn of haar mening kenbaar maken. Hiervoor is een speciaal emailadres beschikbaar:
afgevaardigde[naam District]@knmp.nl.
BEPALING AANTAL STEMMEN VOOR, TEGEN OF BLANCO
De Districtsafgevaardigde vertegenwoordigt zoveel stemmen (voor, tegen en/of blanco) als er leden in het District
zijn. De Districtsafgevaardigde geeft aan de leden aan, op basis van alle input van de leden, hoe hij de stemmen wil
verdelen.
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Leden kunnen op diverse manieren daarop reageren en zodoende voor extra input voor de Districtsafgevaardigde
zorgen. De Districtsafgevaardigde handelt in de AV naar bevind van zaken. Alle leden hebben immers de kans gehad
(via verschillende kanalen) om mee te praten en de Districtsafgevaardigde te informeren over hun mening.
In de praktijk zullen niet alle leden zich mengen in discussies en ook niet iedereen zal de Districtsafgevaardigde
informeren over de gewenste inbreng in de AV. Dit gebeurt ook bij iedere andere zichzelf respecterende
democratische vereniging. Het belangrijkste is dat ieder lid zijn of haar mening (getrapt via de Districtsafgevaardigde
of desgewenst zelfs persoonlijk in de AV) kan inbrengen.
BESLUIT DOOR STEMGERECHTIGDE LEDEN
In de Statuten van de KNMP is bepaald dat voor een aantal besluiten de bevoegdheid om te besluiten niet ligt bij
de AV bestaande uit de Districtsafgevaardigden, maar bij de AV bestaande uit de Stemgerechtigde leden. Bij deze
besluiten dient er dus individueel gestemd te worden.
Het gaat hier om de volgende besluiten:
• benoeming en ontslag van leden van het KNMP-bestuur;
• wijziging van de Statuten van de KNMP;
• ontbinding van de KNMP.
STEMOPTIES
Bij een stemming zijn er in de regel de volgende opties:
• Voor of tegen stemmen;
• Blanco stemmen
• Niet stemmen.
Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden, bij de telling van de geldig uitgebrachte stemmen voor de uitslag,
geacht niet te zijn uitgebracht en tellen in het bepalen van een voorkeur van de leden voor een bepaalde optie bij
de stemming niet mee.
Met het uitbrengen van een blanco stem wordt gebruik gemaakt van het actieve stemrecht zonder een voorkeur
uit te spreken. Hiermee spreekt de stemmer draagvlak uit voor het besluitvormingsproces en de uitkomst daarvan
zonder zelf een keuze te maken.
Een blanco stem telt mee bij de bepaling van het opkomstpercentage, maar niet bij de bepaling van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen. Dit verschil is extra relevant als een besluit slechts genomen kan worden met een
bepaald percentage van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Dit geldt bijvoorbeeld bij het wijzigingen van de
Statuten van de KNMP. Voor het wijzigen van de Statuten geldt dat hierover in een Algemene Vergadering een
besluit genomen kan worden met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Dit betekent dat het
voorstel pas is aangenomen als van het totaal aantal voor en tegen stemmen, twee derde voor het voorstel gestemd
heeft.
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