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Regeling Invoering rooster voor aan- en aftreden actieve leden per 1 mei 2015
Inleiding
Het algemeen bestuur heeft besloten om aan de benoemingen van bestuursleden in commissies en
vak- en themagroepen een termijn te verbinden en deze benoemingen op een vast moment in het jaar
te laten plaatsvinden. Voordeel:
 Meer doorstroming, zodat voldoende Logeion-leden de kans krijgen om een bestuurszetel te
bekleden. Bestuursleden van wie de termijn afloopt, kunnen overstappen naar een andere
commissie.
 Helderheid voor jezelf en voor anderen over de minimale termijn waarmee een bestuurslid
zich aan een commissie of vak- of themagroep verbindt.
 Meer rust in de besturen door vermindering tussentijdse wisselingen en benoemingen
1 mei als verenigingsbrede ijkdatum:
 Op 1 mei 2015 worden alle besturen van commissies en vak- en themagroepen voor twee jaar
benoemd. Vanaf die datum gaat de eerste termijn van twee jaar voor alle actieve leden in. Na
twee jaar kun je twee keer worden herbenoemd voor twee jaar. De maximale zittingstermijn is
dus 3x2 jaar= 6 jaar.
 Er komt een uitzonderingsregel, die het mogelijk maakt om bij (zeer) goede aanleiding een
voorzitter/bestuurslid een jaar langer dan de vastgestelde termijn de functie te laten bekleden.
Zulks ter beoordeling aan het bestuur. Dit kan het geval zijn wanneer de continuïteit van het
betrokken bestuur op het spel staat.
 Het algemeen bestuur benoemt de voorzitters. Dit gebeurt in de bestuursvergadering van
maart of april op basis van een voordracht, die wordt ingeleverd bij de
directeur/bestuurssecretaris. De voorzitters stellen de rest van hun bestuur samen in overleg
met de portefeuillehouder in het bestuur en/of de APT. Met die stap is ook de rest van het
bestuur benoemd.
 Het bureau houdt de lijst met actieve leden en hun termijnen bij. De voorzitter informeert het
bureau zo snel mogelijk na 1 mei over de samenstelling van zijn team, opdat de lijst kan
worden bijgewerkt en de namen op de website kunnen worden ververst.
 Wanneer een voorzitter of bestuurslid halverwege zijn termijn toch onverhoopt mocht
besluiten om voortijdig af te treden, wordt per de eerstvolgende 1 mei (het volgende
ijkmoment) een opvolger benoemd, en wel voor een periode van twee jaar. In de praktijk
wordt de oude en nieuwe voorzitter, evenals het oude en nieuwe bestuurslid gevraagd om een
logisch moment te kiezen voor de overdracht.
 De adviesraden worden in zijn geheel door het bestuur benoemd.
Voorbereidingen tot 1 mei 2015
 Het huishoudelijk regelement wordt aangepast met het nieuwe rooster van aan- en aftreden,
inclusief de uitzonderingsregel.
 Actieve leden wordt gevraagd om na te denken over de vraag of ze per 1 mei 2015 willen
bijtekenen voor minimaal twee jaar of wellicht willen overstappen naar een ander bestuur.
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