
(VERLENGDE) ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 JUNI 2021 (digitaal) 

 

1. Opening door voorzitter Erik Stegink. Iedereen wordt digitaal welkom geheten. 59 leden zijn 
aanwezig. Notulen van de ALV 7 juni jl. worden te zamen met deze notulen op de site 
geplaatst. De voorzitter merkt op dat het aantal leden sterk groeit; thans al 1180 leden.  

 

2. Statutenwijziging. Voorgesteld wordt de in de bijlage voorgestelde statutenwijziging (zoals 
ook behandeld in de ALV van 7 juni jl.) goed te keuren. Omdat er in de ALV van 7 juni jl. niet 
voldaan was aan de statutaire vereiste dat tenminste 2/3 van het aantal leden aanwezig zijn 
op een ALV waarin statuten worden gewijzigd, wordt het voorstel tot statutenwijziging 
wederom behandeld in deze (verlengde) ALV. De voorzitter constateert dat er geen 
statutaire belemmeringen zijn om de statutenwijziging thans in stemming te brengen. 
 
Uitslag stemming: 371 leden hebben ingestemd, 10 blanco, 1 tegen.  
 
Gewijzigde statuten zijn conform vastgesteld. 
 

3. Bestuurswijziging. Annemieke Tromp wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De 
voorzitter constateert dat er geen andere bestuurs-kandidaten zijn voorgedragen door de 
leden.  
 
Uitslag stemming: 358 leden akkoord, 22 blanco, 2 tegen. 
 
Annemieke Tromp is gekozen als bestuurslid van de Vereniging BBB. 
 
Annemieke wordt door de voorzitter gefeliciteerd. Annemieke stelt zich nader voor en 
bedankt de leden voor het vertrouwen. BBB past bij haar. Vanwege haar zwangerschap zal 
zij eerst vanaf september actief deelnemen in het bestuur. Henk Vermeer zal tot 1-9 nog de 
functie van penningmeester, samen met het huidige bestuur, waarnemen. 
 

4. Rondvraag 

Mevrouw De Maertelaere heeft een drietal vragen ingediend voor de rondvraag. De eerste 
vraag heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van BBB om de integriteit te bewaken. 
Wordt er actie gewerkt aan een handreiking integriteitstoetsing? De voorzitter antwoordt 
dat integriteit uiteraard de aandacht heeft en bekeken zal worden hoe integriteit het beste 
verankerd kan worden. 

Een tweede vraag heeft betrekking op een vertrouwenspersoon. Is deze aangesteld voor 
medewerkers van de BBB. De voorzitter reageert dat de Vereniging BBB geen medewerkers 
kent; de fractie wel maar dat is een aparte rechtspersoon. Ook van de vertrouwenspersoon 
zal bekeken worden hoe deze geborgd kan worden.  

De laatste vraag heeft betrekking op locale of provinciale samenwerking: hoe zorg je ervoor 
dat opportunisten geweerd worden of BBB gebruiken voor hun eigen agenda. Geantwoord 
wordt dat voor wat de verkiezingen van bijvoorbeeld Provinciale Staten een commissie 
gevormd zal worden die de personen zal screenen. 



5. Sluiting  

De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering en bedankt een ieder voor haar (digitale) 
inbreng.  

  



 

BIJLAGE 1 

 

Het Bestuur stelt de ALV voor om de onderstaande statutenwijzigingen goed te keuren. 

 

. Statutenwijziging 1: 

   Argumentatie: BoerBurgerBeweging is opgericht op 1-11-2019 en, zoals bekend, nu 
vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Deze vertegenwoordiging wordt gezien als een eerste, grote 
stap. Verdere stappen zoals bijvoorbeeld het meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen, 
uitbouw van de ene zetel naar meerdere bij de Tweede Kamer verkiezingen 2025 moeten 
voorbereid worden.. Daarbij zal de Vereniging BBB ook uitgebreid moeten of kunnen worden met 
diverse commissies: ledenwerving, opleiding, communicatie, jongerenafdeling, wetenschapsbureau, 
BBBusiness club etc. BBB zal uitgroeien tot een brede vereniging, een gezonde basis van waaruit het 
BBB gedachtengoed in Nederland uitgedragen wordt. Het Bestuur van de Verenging BBB is hiervoor 
verantwoordelijk en hiermede belast. Dit zal van het Bestuur veel tijd, inspanning, kennis en energie 
vragen. Om goede bestuurders aan te trekken en te behouden is hiervoor een financiële vergoeding 
noodzakelijk. Dit zal niet meer zijn dan een tegemoetkoming in geleverde tijd en kosten. Uiteraard 
zal aan de leden verantwoording afgelegd worden. 

 

Wijziging: 

Huidig: Artikel 7.1. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de 
bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. 

Nieuw: Artikel 7.1.: Aan de bestuurders kan een vergoeding worden toegekend. De voorzitter zal 
hiertoe een bindend voorstel aan het bestuur voorleggen en zal hiervoor verantwoording afleggen 
in de Algemene Ledenvergadering. Overige kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de 
bewijsstukken vergoed. 

 

Statutenwijziging 2: 

Het Bestuur stelt de ALV voor om onderstaande statutenwijziging goed te keuren. 

 

Argumentatie: 

In de huidige statuten is geen termijn opgenomen waarbinnen een voordracht van een bestuurder 
door de leden gecommuniceerd moet worden. Formeel kunnen leden 1 minuut voor aanvang van de 
Algemene Ledenvergadering nog kandidaten aandragen. Dit is niet wenselijk. Het is voor alle leden 
wenselijk dat zij ook de door leden aangedragen kandidaat geruime tijd van te voren kennen zodat 
weloverwogen een keuze gemaakt kan worden. 

 

Wijziging: 



Huidig: Artikel 9.3 De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn 
bevoegd zowel het Bestuur als vijftig (50) of meer leden. De voordracht door vijftig (50) of meer 
leden moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden toegekend. 

 

Nieuw: Artikel 9.3 De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een 
voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als vijftig (50) of meer leden. De voordracht door vijftig 
(50) of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden 
toegekend, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van deze vergadering. 

Statutenwijziging 3: 

Het Bestuur stelt de ALV voor om onderstaande statutenwijziging goed te keuren: 

 

Argumentatie: 

In de huidige statuten is in artikel 18.1 een termijn van “ten minste zeven dagen” genoemd 
waarbinnen een Algemene Vergadering opgeroepen dient te worden. Deze termijn strookt niet 
meer met de termijn waarbinnen leden een kandidaat bestuurder kunnen aandragen conform 
statutenwijziging 2. Derhalve wordt voorgesteld de oproeptermijn voor een Algemeen Vergadering 
te stellen op “ten minste 14 dagen’. 

 

Wijziging 

Huidig artikel 18.1 

(…) De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. 

 

Nieuw artikel 18.1 

(…) De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. 

 

 

 


