
 
 

 
 
 

                                                                            

 

   

 

Notulen 
Extra ALV rondom externe commissie, SGP-jongeren 2022 
 
 

 
Datum vergadering: 8 juli 2022  

Notulen vergadering:  11 juli 2022  

Notulist: Arjan Bassa 

Locatie: Nieuwe Westerkerk, Utrecht  

 

 

1. Welkom en opening door de voorzitter, Rody van Heijst 

Rody van Heijst (RH) heet de leden welkom op de extra ALV. Rody opent met het lezen van Johannes 21, vers 1 – 19 
en een aantal korte gedachten n.a.v. dit gedeelte. Daarna wordt psalm 139 vers 1 en 14 gezongen en de vergadering 
met gebed geopend.   
 

2. Vaststellen agenda 

RH deelt mee dat de bestuursleden Johan de Leeuw en Gerlise Kok verhinderd zijn de ALV bij te wonen.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

3. Orde van de vergadering 

RH licht de orde van de vergadering toe en benoemt dat de notulen van de vorige ALV (9 april 2022) vastgesteld zullen 

worden op het najaarscongres. 

 

De orde van de vergadering wordt vastgesteld.   

 

4. Reactie vanuit het bestuur over rapport externe commissie 

Jelmer Kruidenier (JK) geeft een toelichting op het rapport van de externe commissie dat kort na het voorjaarscongres 

is gepresenteerd. Het bestuur is samen met HR en de adviescommissie in gesprek gegaan over de voorgestelde 

wijzigingen. Die reactie is teruggegeven aan de externe commissie waarna ze het definitieve voorstel hebben gedaan 

dat te vinden is in de bijlage van deze ALV. 

 

5. Toelichting vanuit de externe commissie 

Hendrik Herweijer (HH) is aanwezig vanuit de externe commissie om het voorstel toe te lichten en vragen te 

beantwoorden.  

 

HH opent met de opmerking dat het aanpassen van de statuten (wat betreft hun onderzoeks- en adviesgebied) niet 

nodig is en wijzigingen op het niveau van het HR voldoende is. Er volgt een korte toelichting op een aantal specifieke 

punten: 

▪ Zittingsduur bestuursleden: advies om dat te verhogen naar 3 jaar om continuïteit te waarborgen. Uitgangspunt 

wordt 3 jaar, dus het is geen onoverkomelijke drempel. 

▪ Benoemingsprocedure: advies om de procedure eenmaal per jaar te doorlopen, waarbij het uitgangspunt is om 2 

kandidaten voor te dragen. 

▪ Betrokkenheid verschillende gremia bij de procedure: de rol van commissie HR is duidelijker vastgelegd (voorstel 

om artikel toe te voegen) om de deskundigen formeel bij het proces te betrekken.  

▪ Sollicitatieprocedure: advies om 1 gespreksronde per kandidaat te voeren (met alle delegaties daarin 

vertegenwoordigd). Nogmaals wordt door HH onderstreept dat het uitgangspunt twee kandidaten is, tenzij dat niet 

mogelijk is.  

▪ Adviescommissie: voorstellen gedaan om daar duidelijkheid over te geven en taken en bevoegdheden vast te 

leggen. Geef daarbij iedereen de gelegenheid om iedereen toegang te geven tot het kandideren.  

  



 
 

 
 
 

                                                                            

 

   

Op verzoek van het bestuur heeft de externe commissie zich ook gebogen over de rol van de ledenvergadering in het 

voordragen van een kandidaat en het benoemen van de voorzitter: 

▪ De ledenvergadering kan een kandidaat voordragen met tenminste steun van 50 mensen, de commissie adviseert 

om dat in stand te houden. Het hoort bij het karakter van een vereniging om leden deze mogelijkheid te geven. 

▪ Invloed ledenvergadering over benoeming voorzitter: statuten laten het op dit moment niet toe om de 

ledenvergadering een plek te geven. De benoeming van de voorzitter ligt nu bij het hoofdbestuur (HB) van de SGP. 

JK benoemt dat het bestuur heeft een gesprek ingepland met het HB om dit punt te bespreken en bij consensus 

en wenselijkheid aan te passen.  

HH rondt zijn toelichting af met de woorden dat de voorgestelde structuurwijzingen niet afdoende zijn voor een goed 

en gezond functionerende vereniging. De cultuur is minstens zo belangrijk en vereist derhalve ook aandacht van het 

bestuur en alle leden. 

HH beantwoordt vragen van leden over het voorstel.  

▪ Justin Klerk (JKlerk) vraagt of er een minimum of maximum personen moet worden vastgesteld dat aanwezig moet 

zijn bij het voeren van een gesprek met een kandidaat. HH benoemt dat het wenselijk is het gesprek niet met meer 

dan 6 personen te laten plaatsvinden, dan is er ruimte voor 2 personen per gremium (i.e. het bestuur, HR, 

adviescommissie). 

▪ Lianne Ruitenbeek (LR) vraagt zich af waarom de commissie HR een plek gegeven is, terwijl er meer commissies 

zijn waarbij dat niet het geval is. HH geeft aan dat dit is gedaan om de onafhankelijkheid van HR in de 

benoemingsprocedure te waarborgen. 

▪ Barthil van Deelen (BD) stelt een vraag over het aantal leden in de adviescommissie. Het blijkt te gaan om een 

fout in het nieuwe artikel (over HR) waar de adviescommissie wordt genoemd maar commissie HR is bedoeld. 

Wat HH betreft hoeft er geen minimum of maximum leden in de adviescommissie te hoeven vastgelegd. 

▪ Hendrika Bijkerk (HB) vraagt of het bij ongeschiktheid van een kandidaat gaat om de mening van het bestuur of 

alle gremia. HH geeft aan dat het hierbij gaat om de mening van alle gremia. 

▪ Marc Visser (MV) vraagt zich af hoe de procedure chronologisch verloopt op het niveau van het bestuur aangezien 

het bestuur uiteindelijk besluit over de kandidaat. HH geeft aan dat het bestuur tot een tweetal moet komen (indien 

mogelijk) n.a.v. het sollicitatiegesprek met de kandidaten. Als het bestuur niet meegaat in het voorstel van bestuur, 

HR en adviescommissie moet daarover een toelichting worden gegeven aan HR en de adviescommissie. 

▪ Coraline Ruitenbeek (CR) vraagt zich af hoe de benoemingsperiode van 3 jaar gewaarborgd kan worden 

aangezien het voorheen ook al 3 jaar was maar dat is teruggebracht naar 2 jaar. HH merkt op dat dit gewaarborgd 

kan worden op het moment dat de bestuurstaken duidelijk beschreven zijn en behapbaar zijn in hun omvang. 

Mathijs van der Tang (MT) vindt het wenselijk om bestuursleden langer te kunnen vasthouden met het oog op 

kwaliteit van besturen. JK merkt op dat het voorheen niet duidelijk was voor (potentiële) bestuursleden hoe lang 

de benoemingstermijn precies was. Nu kunnen die verwachtingen vooraf al duidelijk worden gemaakt zodat de 

kandidaten en gekozen bestuursleden zich daarop kunnen instellen. Arthur Polder (AP) vraagt zich af hoe 

voorkomen kan worden dat de benoemingsperiode van 3 jaar een papieren werkelijkheid wordt. HH merkt op dat 

de adviescommissie zich bewust is van dat gevaar, maar dat uit de gevoerde gesprekken duidelijk is geworden 

dat dit met name werd veroorzaakt door onduidelijkheden rondom het takenpakket en verkeerde verwachtingen. 

Dat heeft gezorgd voor hoge werkdruk bij bestuursleden en het feit dat bestuursleden daarom stopten na 2 jaar. 

JK vult daarop aan dat er wordt nagedacht om het bestuur zoveel mogelijk besturend te maken, en uitvoerende 

werkzaamheden te voorkomen. 

▪ JKlerk vraagt zich af wat de adviescommissie heeft gedaan met de rol van de beleidsmedewerker bij de 

sollicitatieprocedure. HH geeft aan dat de beleidsmedewerker geen beschreven rol heeft in de procedure en dat 

dit niet nodig en gewenst is. Er is geen reden om een medewerker een dergelijke rol te geven, ook omdat dat 

eigenlijk een onmogelijke taak is omdat de beleidsmedewerker alle verenigingsbelangen behartigt. 

▪ LR vraagt wat de ledenvergadering te horen krijgt over de voordracht? HH geeft aan dat er intern een 

voorkeursvolgorde zal worden bepaald van bestuur, HR en adviescommissie. N.a.v. de voorkeuren en voordracht 

zal er een kort en zakelijk verslag van de overwegingen van de voordracht beschikbaar zijn voor leden. De 

adviescommissie kan voordrachten toelichten tijdens ALV’s, maar dat is niet nodig. AP vraagt zich af of het 

verstandig is om expliciet vast te leggen dat het gespreksverslag openbaar moet worden gemaakt voor leden. HH 

merkt op dit hem vanzelfsprekend lijkt en niet hoeft opgenomen te worden in het HR. MV vraagt zich af over welk 

verslag gesproken wordt. HH antwoordt dat het gaat over het verslag waarin de overwegingen van voordracht 

worden gedeeld. Het bestuur gaat hier verder invulling aan geven. 

▪ AP merkt op dat in 2019 is gestemd over het aantal leden dat nodig is om een statutenwijziging door te voeren. 

HH bevestigt dit en merkt op dat deze wijzigingen nog niet langs de notaris zijn geweest, waarop AP reageert dat 

elke toekomstige wijziging dus formeel door 75 personen moet worden ondersteund. JK merkt op dat het bestuur 

en de adviescommissie dit punt gaan oppakken. 

▪ Erwin Guijt (EG) heeft drie vragen t.a.v. de adviescommissie: 

▪ Is de benoeming van de adviescommissie door het bestuur niet in strijd met onafhankelijkheid? HH geeft aan dat 

de statuten als uitgangspunten hebben gediend bij de overweging van de externe adviescommissie en dat het de 

taak is van het bestuur om verstandig om te gaan met het benoemen van adviescommissieleden.  



 
 

 
 
 

                                                                            

 

   

▪ Is een zittingsduur van tweemaal 3 jaar wenselijk? HH benadrukt dat deze termijn is voorgesteld met het oog op 

maximale zittingsduur met in het achterhoofd dat het hem onwaarschijnlijk lijkt dat mensen 6 jaar in de 

adviescommissie blijven zitten. 

▪ In de adviescommissie zitten ook leden die geen vrijwilliger zijn. Is het niet handiger om vast te leggen dat 

adviescommissieleden vrijwilliger moeten zijn aangezien enige kennis en ervaring met de organisatie wenselijk 

zijn. HH geeft aan dat de adviescommissie dient als afvaardiging en vertegenwoordiging van de leden en dat het 

daarom goed is om ook leden die geen vrijwilliger zijn te kunnen benoemen. 

▪ EG merkt op dat het hem verstandig lijkt de adviescommissie in de toekomst niet meer te laten benoemen door 

het bestuur en volledig onafhankelijk te maken. AP vraagt welk orgaan de selectie van de nieuwe 

adviescommissieleden doet. Arjan Bassa (AB) geeft aan dat het uitgangspunt is dat alle leden interesse kenbaar 

kunnen maken voor de functie, de adviescommissie daarna zelf iemand voordraagt, en het bestuur er een klap op 

geeft.  

RH schorst de vergadering voor 10 minuten 

6. Behandelen van ingediende moties 

Motie 136: Efficiënte statutenwijziging 
LR licht toe dat er conflicterende dingen en ongeregeldheden staan in de statuten en het HR. Daarnaast bevatten de 
documenten schrijffouten en sluit de praktijk niet altijd aan bij de statuten. Dat moet goed geregeld worden. 
 
JK geeft aan dat de motie wordt overgenomen. Er hoeft niet gestemd te worden. 
 
EG vraagt zich af wat de planning is rondom het wijzigen van de statuten en het HR. JK heeft al met LR gesproken en 
er wordt aan gewerkt. 
 
Motie 137: Instellen vertrouwenspersoon 
LR licht toe dat een vertrouwenspersoon gewenst is in het kader van een veilige (werk)omgeving. 
 
Peter de Leeuw (PL) geeft aan dat dit staand beleid is. PL merkt verder op dat dit blijkbaar zo onbekend is dat er een 
motie voor nodig is. Het bestuur gaat ervoor zorgen dat deze informatie goed toegankelijk en vindbaar wordt. PL stelt 
voor om de motie te wijzigen en de vertrouwenspersoon niet te laten kiezen door de ledenvergadering omdat het 
bestuur veel waarde hecht aan iemand met de juiste papieren. LR neemt dit voorstel over. 
 

 
7. Sluiting door de voorzitter, Rody van Heijst 

Rody van Heijst sluit de vergadering met gebed. Tot slot worden de verzen 1 en 6 van het Wilhelmus gezongen. 
 
 


