
Vergadering van Afgevaardigden 

Wanneer je lid bent geworden van de NKBV, wordt je automatisch (op basis van je postcode) ook lid 

van een regio van de NKBV. Deze regio’s zijn zelfstandige verenigingen binnen de NKBV met een 

eigen bestuur en volledige rechtsbevoegdheid. Als lid van een regio wordt je periodiek (ten minste 

eenmaal per jaar) uitgenodigd voor een Algemene Leden Vergadering (ALV). In die 

ledenvergaderingen heb je het recht om mee te beslissen over zaken waarover de regio zelf 

beslissingsrecht heeft. Dat zijn vooral zaken die te maken hebben met het functioneren van de regio 

en met het organiseren van regioactiviteiten. Als je vindt dat dingen in de regio anders moeten, is dat 

bij uitstek de plaats waar je jouw stem kunt laten horen en samen met andere leden invloed kunt 

uitoefenen op de besluitvorming van het regiobestuur. 

Wat de NKBV zelf betreft, werkt de verenigingsdemocratie anders. Met de besluitvorming die op dat 

niveau plaatsvindt (zoals de lange termijn strategie en de structuur van de NKBV) worden de kaders 

geschapen voor het functioneren van o.m. de regio’s. Die besluitvorming is minstens even belangrijk 

als de besluitvorming op regioniveau. Omdat de vereniging een groot aantal leden heeft, is er voor 

gekozen om de inspraak van de NKBV-leden op een andere manier te regelen. Tweemaal per jaar 

wordt door het NKBV-bestuur een Vergadering van Afgevaardigden (VvA) georganiseerd, waarin 

afgevaardigden van de regio’s en de secties (50+, kader, studenten) kunnen meepraten en beslissen 

over belangrijke onderwerpen. In totaal kunnen (2015) 96 afgevaardigden worden gekozen door de 

regio’s en de secties en Regio Oost heeft het recht om zes leden af te vaardigen. De 

verkiesbaarstelling en verkiezing van deze afgevaardigden moet elk jaar opnieuw gebeuren in de ALV 

van de regio’s. Je zit dus telkens één jaar in de regioafvaardiging. Na een jaar kun je je wel 

herkiesbaar stellen en weer herkozen worden. Je kunt drie achtereenvolgende jaren als 

afgevaardigde optreden. Overigens kunnen leden die geen afgevaardigde zijn de VvA-bijeenkomsten 

bijwonen (uiteraard zonder stemrecht). 

Gezien de complexe besluitvorming die bij de NKBV plaats vindt, is een ‘zittingstermijn’ van één jaar 

wellicht wat aan de korte kant. Vaak stellen gekozen afgevaardigden zich voor een tweede en ook 

voor een derde jaar herkiesbaar. Toch zijn er ook allerlei omstandigheden die er toe leiden dat er 

regelmatig weer nieuwe mensen nodig zijn voor de regioafvaardiging. Dat is ook dit jaar weer het 

geval. Ben je geïnteresseerd om voor een bepaalde periode “mee te doen” op NKBV-niveau, 

overweeg dan om je kandidaat te stellen voor de afvaardiging van de Regio Noord naar de 

Vergadering van Afgevaardigden. Uiteraard zijn de bestuursleden van de regio en de huidige 

afgevaardigden bereid om je verdere informatie te verstrekken. Stuur een email naar de secretaris 

van regio Oost (http://oost.nkbv.nl/contact) als je belangstelling hebt en/of als je er meer over wilt 

weten. 
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