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Voorstel tot 

Democratisering van de Besluitvorming 
en de daarvoor benodigde 

Statutenwijziging van de NVNLP 
9-11-2017 

 

Aanleiding 

 

In de afgelopen 7 jaren heeft er slechts één keer een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden. De 

ALV als belangrijkste besluitvormende orgaan heeft daarmee enorm aan kracht ingeboet. Beleid noch 

besluitvorming zijn aan input noch toetsing van de leden onderhevig. 

 

De situatie bij andere verenigingen in Nederland toont ook een terugloop van de fysieke ALV. Een veel 

voorkomende respons is om de ALV als besluitvormend orgaan te vervangen door een gekozen ledenraad 

waarin een aantal gekozen en actieve leden bereid zijn als vertegenwoordiging van de hele ledengroep te 

fungeren.  

 

Het voorstel van het nieuwe bestuur is om ook onze ALV te vervangen door een gekozen ledenraad.  

Dit vormt een eerste essentiële stap op weg naar een praktijk van ‘deep democracy’ waarin zaken als 

sociocratische besluitvorming, dialoog ipv discussie en informed consent ipv compromis stap voor stap een 

eigen NVNLP-vorm kunnen krijgen. In dit stapsgewijze leerproces wil de vereniging een voorbeeld zijn. 

 

 

Doelstellingen 

 

Het bestuur wil het volgende bereiken: 

 

1. Gemotiveerde en goed geïnformeerde leden die 2-3 keer per jaar mee willen denken en besluiten over 

het beleid van de vereniging en de toetsing van de uitvoering daarvan. 

2. Een evenredige verdeling van het ledenbestand in de besluitvorming; zowel wat betreft het aantal 

vrouwen en mannen als wat betreft het NLP-opleidingsniveau: 1: Practitioner, 2: Master Practitioner 

en 3: NLP Professional (Trainer of Persoonlijk begeleider) 

3. Een nieuw fundament als basis voor de toekomst: iedereen wordt uitgenodigd op dat fundament 

verder te bouwen aan het open huis dat we willen bieden aan alle mensen die enthousiast zijn over 

NLP en onze uitgangspunten onderschrijven. 

 

 

Wat levert het de leden op? 

 

1. Een grotere slagkracht vanuit de leden  

2. Geen compromis maar ‘informed consent’ (alle tegen-argumenten worden meegenomen in een 

gezamenlijk bereikte unanieme oplossing) 

3. Meer en betere resultaten in het realiseren van onze doelstellingen en het creëren van waarde voor de 

leden 

4. Een inspirerende leeromgeving voor good governance praktijken en ‘Walk the Talk’ 

5. Een aantrekkelijker vereniging voor eventuele nieuwe leden 

6. Meer resultaten in het realiseren van onze waarden in de maatschappij 

7. Veel meer plezier en mogelijkheid om te ontwikkelen. 

 

Het bestuur wenst hiermee vaart te maken omdat zij zich enerzijs realiseert dat de huidige situatie een 

krachtige hefboom is naar positieve verandering en dat anderzijds deze nieuwe structuur hard nodig is om die 

verandering ook daadwerkelijk in gaan te zetten. Het bestuur nodigt iedereen uit die net als zij geïnspireerd 

zijn door deze nieuwe stap op meta-niveau van onze vereniging, hetzij als ervaren mentor of guardian, hetzij 

als onervaren leergierige medereiziger!  

 

Het bestuur weet zich ondermeer gesteund door NLP-ontwikkelaar van het eerste uur Robert Dilts, die tijdens 

de driedaagse workshop Conscious Leadership and Resilience eind oktober heeft toegezegd Fellow van de 

NVNLP te willen zijn, evenals ons te willen ondersteunen om dit Fellowship-begrip concreet inhoud te geven 

aan de hand van sociocratische principes. 
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Wat moet er gebeuren? 

 

Om dit in gang te kunnen zetten is een statutenwijziging nodig. Artikel 20 van onze statuten bepalen dat 

daarvoor een ALV nodig is met een minimale opkomst van ca 500 leden (oftewel 2/3 van de huidige 

ledengroep). Gezien de geschetste aanleiding lijkt dit een padstelling. Gelukkig bepalen de statuten eveneens 

dat wanneer dat tijdens de ALV niet blijkt te lukken, er binnen 4 weken tijdens een nieuwe ALV 2/3 van de 

stemmen voldoende is, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. Hierop vooruitlopend 

zal op 25 november as de ALV worden gehouden, waarin het voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld. 

In de verwachting dat opkomst niet het vereiste minimum zal halen, zal er een nieuwe ALV worden 

geagendeerd op 20 december 2017.  

 

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om op beide bijzondere bijeenkomsten aanwezig te zijn en je stem 

te laten horen. Mocht je echter verhinderd zijn, dan roept het bestuur je op je stem alsnog te laten gelden door 

een akkoord te geven op bijgaande stemmachtiging. Indien je deze e-mail terugstuurt met ‘Akkoord’ en een 

duidelijke vermelding van je naam, dan zal je stem meetellen voor de implementatie van deze historische 

ontwikkeling voor het Nederlandstalige NLP-veld. Velen gingen je reeds voor! 

 

 
Concreet voorstel werkwijze Ledenraad 

 

Voorgesteld wordt van start te gaan met een minimale vertegenwoordiging van 25 gekozen leden. Bij grote 

interesse kan dit aantal worden uitgebreid naar maximaal 50 mensen. In de huidige situatie bestaat de 

vereniging uit 65% vrouwen en 35% mannen en kunnen we op basis van de ons nu bekende gegevens de 

volgende ledengroepen onderscheiden: 

 

Ledengroep 
 

%  aantal  M V 

Practitioners 35%  9  3 6 

Master Practitioners 43%  11  4 7 

Trainers & Persoonlijk begeleiders* 22%  5  3 2 

       

Totaal 100%  25  10 15 

 

De bovenstaande percentages en aantallen geven de voorkeursituatie weer. Om enige flexibiliteit in het proces 

te behouden wordt deze situatie als richtlijn gehanteerd.  

 

De voorzitter van het bestuur is eveneens voorzitter van de ledenraad om wij/zij denken te voorkomen.  

Vertegenwoordiging op basis van procentuele verdelingen wordt steeds naar boven afgerond, ten gunste van 

de relatief kleinere groepen. Bij een opkomstpercentage van minimaal 50% van de ledenraad is er sprake van 

besluitvormende kracht, waarbij dezelfde eisen worden gesteld mbt absolute of 2/3 meerderheid als nu bij een 

gewone ALV. Mocht het aantal leden onverhoopt zakken tot onder de 400 mensen, dan vervalt de ledenraad 

en wordt de ALV automatisch weer bepalend.  

 

Mensen worden van harte uitgenodigd zich zich kandidaat te stellen. Concreet betekent je lidmaatschap van 

de ledenraad dat je je voor een termijn van 3 jaar committeert aan: 

1. deelname aan de ledenraadvergadering in februari en september  

2. deelname aan de enige ALV die er overblijft: de jaarvergadering tijdens het voorjaarscongres in mei 

3. een responstijd van minimaal een week voor tussentijdse raadplegingen door het bestuur 

 
(* Persoonlijk begeleiders en Trainers zijn die leden die aanvullend op hun NLP Master Practitioner ook via 

een erkende opleiding of accreditatie zijn gecertificeerd. Dit wordt in de nabije toekomst in goed overleg met 

de ledenraad herzien en up-to-date gebracht.) 
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Voorstel tekstuele aanpassingen Statuten NVNLP 
 

 

Voorgesteld wordt het huidige Artikel 15 te hernoemen tot Artikel 15A, en tot de toevoeging van 

onderstaande Artikel 15B: 

 

 

Artikel 15B Gekozen ledenraad 

 

1. Begrippen: 

a. de afgevaardigden: de door de algemene ledenvergadering via (digitale) stemming uit haar midden gekozen 

personen die deel uitmaken van de ledenraad 

b. de algemene vergadering (AV): de algemene vergadering van de vereniging, als orgaan van de vereniging, 

alsook de bijeenkomsten van dit orgaan; indien en zolang de vereniging een ledenraad heeft wordt de 

algemene vergadering door de ledenraad gevormd 

c. de algemene ledenvergadering (ALV): de vergadering waarvoor alle niet geschorste leden van de 

vereniging zijn uitgenodigd, zowel als orgaan van de vereniging alsook de bijeenkomsten van dat orgaan 

d. ledenraad: de vergadering van afgevaardigden van de leden, welke indien de vereniging meer dan 

vierhonderd (400) leden heeft, dient te worden ingesteld en alsdan de algemene vergadering vormt 

  

2. Bijeenroeping, toegang en stemrecht 

a. Bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt zoals nu ook bij de algemene ledenvergadering 

b. Toegang hebben alle leden zoals nu ook bij de algemene ledenvergadering 

c. Stemgerechtigd zijn alleen de afgevaardigden, welke op basis van meerderheid kunnen besluiten alle 

aanwezige leden in voorkomende gevallen mee te laten stemmen 

d. Iedere afgevaardigde heeft een stem 

e. Ieder die stemgerechtigd is kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het 

uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor niet meer dan twee leden als gevolmachtigde 

optreden. 

f. Een stemmig schriftelijk besluit van al degenen die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al 

zijn zij niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 

als een besluit van de algemene vergadering.  

 

3. Werkwijze 

a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door een door het 

bestuur al dan niet uit zijn midden aan te wijzen persoon. Zijn geen besturders aanwezig, dan voorziet de 

vergadering zelf in haar leiding. 

b. Afgevaardigden worden benoemd voor ene periode van ten hoogste drie jaar en zijn daarna twee maal 

herverkiesbaar.  

c. De ledenraad kan enkel besluiten nemen indien tenminste de helft van de afgevaardigden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

d. Deze statutaire aanpassing dient het tijdelijke doel dat een ledenraad ingesteld kan worden, welke tijdens de 

eerste algemene vergadering de definitieve wijzigingen van de statuten zal vaststellen. 

 

 

De enige wijzigingen die op deze formuleringen kunnen worden aangebracht zijn die welke een notaris vanuit 

de wetgeving vereist acht.  


