
Kort verslag van de Ledenraadvergadering van 1 juli 2021 
 
Jorien Tilstra, de onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad, opent de vergadering met een welkom 
voor iedereen. Aanwezig zijn 10 raadsleden, twee toehoorders, zes bestuursleden, de 
verenigingsmanager en de notulist. De vergadering was digitaal via Zoom. 
 
De Zomertoer en de ledenenquête worden kort behandeld bij punt 3d. Verder wordt de agenda 
ongewijzigd vastgesteld. 
 
Bij de mededelingen en ingekomen stukken neemt Michel Dutrée, voorzitter NVLF, het woord. Hij 
introduceert twee nieuwe Ledenraadsleden, Anne Gitte Miedema en Ronald Verbeek, en de 
onafhankelijk voorzitter van de Ledenraad. Het onafhankelijk voorzitterschap is een pilot voor één jaar 
en zal dan geëvalueerd worden. Vervolgens komen de notulen van de statutaire commissies aan de 
orde. Daar zijn geen vragen of opmerkingen over. Over de Zomertoer en de Ledenenquête wordt de 
stand van zaken medegedeeld. De ledenenquête loopt nog. Van beide komt nog een uitgebreid 
evaluatieverslag terug in de Ledenraad. 
 
Het conceptverslag en de actielijst van 31 maart 2021 worden besproken en met inachtneming van 
een paar opmerkingen goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan geeft de verenigingsmanager aan, dat 
het handboek bedrijfsvoering het levenslicht heeft gezien en op de site staat. Er staan veel nuttige en 
praktische zaken in.  
 
De Ledenraad heeft een aantal vragen gesteld die schriftelijk zijn beantwoord. Deze worden uitgebreid 
besproken. Besloten wordt om de concept notulen van de Ledenraad binnen twee weken beschikbaar 
te stellen aan de Ledenraad onder embargo. Zolang de notulen nog niet zijn vastgesteld (gebeurt in 
de eerstvolgende vergadering) mogen deze niet verspreid worden. Wel wordt een kort verslag voor de 
site gemaakt, zodat de leden kennis kunnen nemen van wat er besproken is in de Ledenraad. 
 
Vervolgens komen aan de orde het benoemingsprotocol commissies en werkgroepen, het 
huishoudelijk reglement, het reglement Ledenraad, het reglement statutaire commissies, het 
reglement verenigingsbestuur en het reglement werkgroepen. Deze zijn geactualiseerd op basis van 
de nieuwe statuten. Er volgt geen inhoudelijke discussie, die vindt plaats in het najaar. Wijzigingen die 
dan plaatsvinden hebben consequenties voor de statuten. De Ledenraad is akkoord met alle 
geactualiseerde protocollen en reglementen met uitzondering van het reglement Ledenraad. Dit wordt 
aangehouden tot de vergadering in september.  
 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) wordt toegelicht. De wet heeft niet alleen 
betrekking op het bestuur maar ook op leden van de Ledenraad, commissies en werkgroepen.  
De wetgever beoogt duidelijkheid te verschaffen over de aansprakelijkheid en belangenverstrengeling. 
Het is goed dat de Ledenraad, commissies en werkgroepen hier kennis van nemen. Dat kan via het 
werkboek dat het bestuur heeft laten maken. Gelukkig is e.e.a. goed geregeld bij de NVLF. 
 
De 1e halfjaar rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen. In de rondvraag komen de 
(on)mogelijkheden van een cao kort aan de orde en deelt Manon van der List, bestuurslid, 
vicevoorzitter en voorzitter commissie Vakinhoud, mee dat dit haar laatste vergadering is. Haar 
tweede bestuurstermijn loopt in augustus af. Voorts wordt afscheid genomen van Marion van 
Schooten. Zij stopt met haar lidmaatschap van de Ledenraad. 
 
De voorzitter sluit daarop de vergadering. 


