
HANDREIKING TAAKUITOEFENING DISTRICTSAFGEVAARDIGDE 1

INLEIDING
De Districtsafgevaardigde vertegenwoordigt de leden van een District binnen de KNMP. De Districtsklankbordgroep 
fungeert als klankbord voor de Districtsafgevaardigde. De Districtsafgevaardigde neemt een centrale plek in bij de 
functie van een District als regionaal netwerk en platform van en voor alle leden uit het District.

TAKEN DISTRICTSAFGEVAARDIGDE
Van de Districtsafgevaardigde wordt verwacht dat hij/zij een schakel vormt in de communicatie tussen de leden 
in het District en het KNMP-bestuur en het bureau. Hiertoe haalt hij/zij enerzijds op wat er leeft in het District en 
communiceert hij/zij dit aan het bureau en het bestuur. Anderzijds informeert de Districtsafgevaardigde de leden in 
het District over zaken die hij/zij hoort en voor de leden relevant zijn.

Om de leden goed te kunnen vertegenwoordigen woont de Districtsafgevaardigde de Algemene Vergadering (AV), 
de ledenbijeenkomsten van het eigen District en de Klankbordgroepvergaderingen bij. Tevens neemt hij/zij of (en bij 
voorkeur samen met) een plaatsvervanger deel aan het College van Afgevaardigden.

Het is belangrijk dat de Districtsafgevaardigde op een laagdrempelige manier te benaderen is voor de leden van het 
District. Hiertoe staat de Districtsafgevaardigde met naam en foto vermeld op KNMP.nl. 
Tevens is er voor de leden een speciaal emailadres beschikbaar waarop ze de Districtsafgevaardigde kunnen 
benaderen: afgevaardigde[naam District]@knmp.nl. Het KNMP-bureau faciliteert het gebruik van dit mailadres.

De Districtsafgevaardigde wordt door de Stemgerechtigde leden van het District voor een periode van drie jaar gekozen 
en is eenmaal direct herkiesbaar. De Districtsafgevaardigde wordt voorgedragen voor verkiezing en benoeming door 
de Districtsklankbordgroep. Voor iedere Districtsafgevaardigde worden een of meer plaatsvervangers door de leden 
van het District aangewezen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De Districtsafgevaardigde vertegenwoordigt de Stemgerechtigde leden van het District in de AV. Bij stemming 
in de AV zal de Districtsafgevaardigde ervoor zorgdragen dat de namens de leden van het District uitgebrachte 
stemmen voor en tegen naar bevind van zaken een zo getrouw mogelijke weergave zijn van de stemverhoudingen 
die representatief zijn voor de mening van de leden in het District. 

In een Districtsledenbijeenkomst in aanloop naar de AV wordt de geannoteerde agenda voor de AV voorbesproken. 
Op basis van die voorbespreking formuleert de Districtsafgevaardigde, daarbij gefaciliteerd door het KNMP-bureau, 
een voorstel voor diens inbreng namens de leden van het District. Dit voorstel wordt aan alle leden van het District 
toegezonden en hierop kunnen zij desgewenst reageren.
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Ook leden die aan een andere Districtsledenbijeenkomst hebben deelgenomen dan die van hun eigen District, of 
zij die aan geen bijeenkomst hebben deelgenomen, kunnen zo hun mening aan de Districtsafgevaardigde kenbaar 
maken.

Als leden het geheel eens zijn met het voorstel van de Districtsafgevaardigde voor diens inbreng in de AV, hoeven zij in 
beginsel niets te doen maar zij kunnen natuurlijk wel reageren. Als leden het met één of meer punten van het voorstel 
van de afgevaardigde voor diens inbreng niet eens zijn, dan kunnen zij dat laten weten. De Districtsafgevaardigde 
kan dan deze ‘afwijkende’ stem als zodanig inbrengen in de AV. Op deze manier krijgen alle leden de gelegenheid 
om hun mening te geven over de geagendeerde onderwerpen.

Stemmen tijdens de AV
Het aantal stemmen voor, tegen of blanco dat op de AV is in te brengen vanuit een District, wordt bepaald door het 
aantal stemgerechtigde leden in het District. Het aantal stemgerechtigde leden in een District wordt vastgesteld 
aan de hand van de actuele ledengegevens tweeënveertig dagen voor de AV. Dit verminderd met het aantal 
Stemgerechtigde leden dat, volgens de in het HHR voorgeschreven procedure, heeft aangegeven zelf te willen 
stemmen in de AV.

In beginsel gaat geen stem verloren aangezien er vanuit het District niet ‘en bloc’ gestemd hoeft te worden. De 
afgevaardigde kan het totaal aantal beschikbare stemmen verdelen over “voor”, “tegen” of “blanco” om te zorgen 
dat de namens de leden van het District uitgebrachte stemmen een zo getrouw mogelijke weergave zijn van de 
stemverhoudingen in het District.

Verantwoording
De Districtsafgevaardigde legt verantwoording af voor de inbreng in de AV door middel van een verslag aan de leden 
van het District, daarbij gefaciliteerd door het KNMP-bureau.

Elektronisch stemmen
In de Statuten is vastgelegd dat de bevoegdheid om te besluiten tot benoeming en ontslag van leden van het 
KNMP-bestuur, tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij en tot ontbinding van de Maatschappij slechts 
toekomt aan de AV bestaande uit de Stemgerechtigde leden en dus niet uit de Districtsafgevaardigden. Dit betekent 
dat leden individueel hun stem dienen uit te brengen. Dit wordt gefaciliteerd met een elektronische stemming. Een 
elektronische stemming vervangt echter niet de voorbespreking van de AV op de Districtsledenbijeenkomsten.


