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Inleiding 

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 mei 2006 is een motie aangenomen, die 

de verkiezing van bestuursleden uitbreidt met een selectiecommissie. Destijds is een 

voorstel geschreven met betrekking tot het reglement van deze functie. Dit document 

dat is aangenomen op de ALV van 14 september 2013 is de geüpdate versie van het 

voorafgaande reglement.  

Aanleiding voor de update is de vernieuwing van de vereniging in 2013. Daarmee is de 

bestuurswisseling aangepast naar een jaarlijks wisselend bestuur. Ook is de 

bestuurstermijn verandert naar 1 jaar, met een optie voor nog 1 jaar.  

In het algemeen vindt de gang van zaken onder de nieuwe regeling als volgt plaats: 

begin maart    presentatie vacatures vacante bestuursfuncties  

begin april    deadline sollicitaties, start gesprekken 

Eind april    Bekendmaking nieuwe bestuurskandidaten 

Eind mei    ALV tijdens de Politieke Focusdag 

     - Besluit over voorgestelde kandidaat-bestuursleden. 

Midden september  ALV tijdens de Politieke Kick-Off 

  - Installatie nieuwe bestuursleden 

   - Besluit over bestuursvoorstel nieuw voor te dragen  

  leden selectiecommissie. 

 

Reglement  

Op het instellen van de selectiecommissie en de handelswijze van de selectiecommissie 

zijn de volgende regels van toepassing: 

Artikel 1 Instelling selectiecommissie 

1)  De selectiecommissie bestaat uit vier leden van PerspectieF, waarvan maximaal 

de helft oud-bestuursleden. Huidige bestuursleden en bestuursleden die minder dan 1 

jaar geleden afgetreden zijn, zijn uitgesloten van deelname. 



 

 

2)  Op de ALV tijdens Politieke Kick-Off worden de leden van de selectiecommissie 

door het bestuur voorgedragen. Voorafgaand aan de ALV kunnen leden zich verkiesbaar 

stellen door middel van een sollicitatie. Ook op de ALV kunnen leden zich verkiesbaar 

stellen. De ALV benoemt de leden van de commissie, met inachtneming van dit 

reglement selectiecommissie. 

3)  Als het bestuur of de selectiecommissie dat nodig acht, kan er een vijfde gastlid 

toetreden tot de commissie. Deze persoon hoeft niet noodzakelijk lid te zijn van 

PerspectieF. Deze personen worden op grond van hun inzet, betrokkenheid of 

deskundigheid gevraagd deel te nemen aan de selectiecommissie. Mocht een dergelijke 

persoon deelnemen dan wordt dit gepubliceerd op de website. 

4)  Een lid van de selectiecommissie wordt benoemd voor één kalenderjaar, het jaar 

na hun verkiezing op de Politieke Kick-Off. 

5)  Leden van de selectiecommissie kunnen van de ALV hoogstens één jaar 

verlenging krijgen van hun lidmaatschap van de selectiecommissie. Voor de continuïteit 

van de werkzaamheden van de selectiecommissie wordt een dergelijke verlenging in 

principe aangemoedigd. 

6)  Bij een tussentijds vertrek van een lid van de selectiecommissie, wordt iemand 

ad-interim door het bestuur benoemd. 

 

Artikel 2 Werkzaamheden van de selectiecommissie 

1)  De belangrijkste taak van de selectiecommissie betreft het voordragen van nieuwe 

bestuursleden voor het bestuur van PerspectieF. Deze voordracht is gebaseerd op de 

door het bestuur opgestelde functieomschrijving en de algemene eisen voortvloeiende uit 

de grondslag en het doel zoals vermeld in de statuten van de vereniging.  

2)  De ALV beslist op basis van het advies van de selectiecommissie over de 

verkiezing van een bestuurslid. 

3)  De selectiecommissie brengt advies uit aan het bestuur en aan de ALV middels 

een schriftelijke rapportage. Op de ALV tijdens de Politieke Focusdag wordt deze door ten 

minste één van de leden van de selectiecommissie mondeling toegelicht. De schriftelijke 

rapportage en mondelinge toelichting dient een voldoende onderbouwd oordeel te 

bevatten waarop de ALV kan beslissen inzake de bestuursverkiezing.  



 

 

4)  De leden van de selectiecommissie doen al hetgeen noodzakelijk is om hun functie 

te beoefenen. Dit betreft bijvoorbeeld het lezen van relevante documentatie en het 

voeren van gesprekken met potentiële kandidaat-bestuursleden. 

5)  Om de continuïteit te waarborgen komt de bijdrage van individuele leden in de 

selectiecommissie te vervallen als de werkzaamheden niet binnen een redelijke termijn 

worden verricht, hetzelfde geldt voor een onvoldoende onderbouwd oordeel. 

 

Artikel 3 Vereisten aan de leden van de selectiecommissie 

1)  De leden van de selectiecommissie zijn lid van de vereniging PerspectieF, 

ChristenUnie-jongeren. Het lidmaatschap wordt bij het toetreden tot de 

selectiecommissie gecontroleerd door het bestuur. 

2)  Nieuwe kandidaten voor de selectiecommissie zijn de voorgaande twee jaar geen 

lid geweest van de selectiecommissie. 

 

Artikel 4 Geheimhouding 

1)  De leden van de selectiecommissie dienen geheimhouding te bewaren ten aanzien 

van al hetgeen zij in de uitoefening van hun taak als lid van de selectiecommissie aan 

mededelingen, documentatie en overige informatie ontvangen. 

2)  Deze geheimhouding blijft gelden na het lidmaatschap van de selectiecommissie.  

3)  Bij het niet uitvoeren van werkzaamheden of het niet bewaren van de 

geheimhouding wordt het lidmaatschap van de selectiecommissie en het lidmaatschap 

van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren door het bestuur beëindigd. 

 

Artikel 5 Vergoeding 

1)  Reiskosten die gemaakt worden inzake de werkzaamheden van de 

selectiecommissie worden op grond van de declaratierichtlijn vergoed. 


