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Artikel 14 lid 5 

Het bestuur is bevoegd te besluiten een digitale ledenvergadering uit te roepen. Aan een digitale 

ledenvergadering zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

a. De digitale ledenvergadering moet door de leden te volgen zijn via een elektronisch 

communicatiemiddel. 

b. Leden moeten uiterlijk 72 uur voor de digitale ledenvergadering in de gelegenheid zijn gesteld om 

schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda staan. 

c. De vragen van de leden moeten uiterlijk tijdens de digitale ledenvergadering worden beantwoord 

en deze antwoorden moeten toegankelijk worden gemaakt voor de leden, bijvoorbeeld via de 

website of een e-mail. 

d. Tijdens de digitale ledenvergadering moeten vragen van de leden zo goed mogelijk worden 

beantwoord , tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.  

e. Indien niet aan sub c. en sub d. is voldaan, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de in de digitale 

ledenvergadering genomen besluiten niet aan. Mocht bijvoorbeeld een verbinding tijdens de digitale 

ledenvergadering niet goed werken of mocht een lid door andere redenen niet goed of niet volledig 

deel kunnen nemen aan de ledenvergadering, dan heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid 

van besluiten die tijdens de digitale ledenvergadering zijn genomen. 

f. Stemgerechtigde leden kunnen in de digitale ledenvergadering hun stemrecht uitoefenen door 

middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het bestuur kan hieraan nadere voorwaarden 

verbinden. 

g. Voor de toepassing van het elektronisch communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat 

de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, 

rechtstreeks kan kennisnemen van en deelnemen aan de verhandelingen ter vergadering en het 

stemrecht kan uitoefenen. 

h. Stemmen die voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel 

worden uitgebracht , maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden 

gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 


