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(Her)benoeming bestuursleden 

Rooster van aftreden bestuursleden 

 

Artikel 11 lid 4 van de statuten regelt het aftreden van de bestuursleden: 

-Ieder jaar aan het einde van de jaarvergadering treden tenminste twee bestuursleden af volgens een 

door het bestuur op te maken rooster van aftreden, zodanig dat ieder bestuurslid uiterlijk aftreedt aan 

het einde van de jaarvergadering die is gehouden in het derde jaar volgende op het jaar in de loop 

waarvan hij werd benoemd. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 

 

Over de aangedragen bestuursleden vanuit de federaties staat in het huishoudelijk reglement (artikel 

11 lid 2 en 3): 

-Daarnaast doet jaarlijks ieder lid federatie een voordracht van een bestuurslid, betreffende qualitate 

qua de voorzitter van de federatie. In uitzonderingsgevallen …. 

 

Over de benoeming van bestuursleden staat in de statuten (artikel 10 lid 1): 

-De benoeming van de bestuursleden vindt plaats door de algemene ledenvergadering van 

Sportvisserij Nederland. 

 

Dit betekent dat alleen voor de vier portefeuillehouders een rooster van aftreden moest worden 

gemaakt. Door het bestuur is in haar 67ste bestuursvergadering (9 mei 2012) besloten tot het 

volgende rooster van aftreden: 

 

Rooster van aftreden bestuursleden Sportvisserij Nederland 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       2012 2013 2014 2015 2016 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Voorzitter       X   X 

Penningmeester     X   X 

Com. Communicatie    X   X 

Com. Water, Visserij en Visstandbeleid   X   X 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Her)benoeming bestuursleden 

 

Conform het rooster van aftreden is in de algemene ledenvergadering van 2015 aftredend de 

commissaris Communicatie, zijnde de heer Peter Paul Blommers. De heer Blommers stelt zich 

herkiesbaar. 

 

Aan de leden federaties is gevraagd wie zij vanuit de federatie als bestuurslid van Sportvisserij 

Nederland voordragen. Deze voordrachten zullen een week voor de 10de  Algemene Ledenvergadering 

aan de leden worden toegestuurd. 

 

Voorstel bestuur: -schriftelijke stemming voor herbenoeming van de heer Blommers als  

       commissaris Communicatie van Sportvisserij Nederland.   

   

     -schriftelijke stemming (her)benoeming voorgedragen personen  

      vanuit de federaties als bestuurslid van Sportvisserij Nederland. 

 


