De Ledenraad
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 mei 2021 is ingestemd met de
nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement. In plaats van de voormalige
Algemene Ledenvergadering (ALV) komt er een gekozen ledenraad. In dit document leggen
we uit wat een ledenraad inhoudt.
Wat is de ledenraad?
De ledenraad is de vertegenwoordiging van álle leden en daarmee het hoogste orgaan
binnen de vereniging. De ledenraad kiest op haar beurt de bestuursleden en controleert het
bestuur. De ledenraad stelt de strategische doelen en de jaarlijkse prioriteiten vast en
oordeelt over eventuele statutenwijzigingen en aanpassingen van het huishoudelijk
reglement.
Wie zitten er in de ledenraad en wanneer komen ze bijeen?
De ledenraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal vijftien mensen die lid zijn van de
vereniging. Zij worden gekozen door de leden van de vereniging voor een periode van vier
jaar (met de mogelijkheid tot verlenging met één termijn). De meerderheid van de
ledenraad is hiv-positief.
De ledenraad is een diverse groep van mensen uit de achterban van de vereniging. Ze
vertegenwoordigen geen specifieke groep maar dienen de belangen van alle mensen met
hiv. Tijdens de werving van kandidaten worden specifieke groepen aangesproken, om een
zo divers en accuraat mogelijke afspiegeling van de hiv-community in Nederland te krijgen
binnen de ledenraad.
Naast hiv-positief of onderdeel van de hiv-community zijn, is men bekend met de
achterban van de vereniging. Interesse in het hiv-veld en het hebben van een brede en
onbevooroordeelde kijk is belangrijk. De wil om op te komen voor de belangen van mensen
met hiv en doelgericht samenwerken staat centraal. Een eigen kijk op beleid ontwikkelen
en strategisch denken wordt gewaardeerd.
De ledenraad komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Indien nodig of op verzoek kan dit
ook meer zijn.
Wat is de bedoeling van de ledenraad?
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en een vertegenwoordiging van
haar leden. Hiermee wil de vereniging de invloed van mensen met hiv meer en beter
centraal stellen. De ledenraad volgt de ontwikkelingen binnen de vereniging en heeft de
bevoegdheid om meerjarenplannen, begrotingen en jaarrekeningen kritisch te volgen en
goed of af te keuren. Ook benoemt de ledenraad de bestuursleden. Hiermee wordt de
invloed van de achterban van de vereniging zo optimaal mogelijk gemaakt. Dit hopen we
uiteindelijk weer terug te zien in het beleid, de activiteiten en producten van de verening.
De ledenraad zorgt er dus voor dat de vereniging en haar bestuur de belangen van alle
mensen met hiv blijft behartigen.

Hoe gaat de wervingsprocedure?
Allereerst zet het bestuur van de vereniging een wervingscampagne op. Alle leden van de
vereniging worden hierover geïnformeerd via de diverse communicatiekanalen. Leden die
geïnteresseerd zijn om zich kandidaat te stellen voor de ledenraad kunnen hun motivatie
voor deze functie sturen naar de officemanager (r.balvers@hivvereniging.nl). De
officemanager verzamelt alle kandidaten en stuurt deze naar de kiescommissie die de
uiteindelijke kieslijst samenstelt.
Wie is de kiescommissie?
De kiescommissie bestaat uit de voorzitter van de vereniging, de directeur en een
onafhankelijk lid. Deze commissie bekijkt alle aanmeldingen voor de ledenraad. Tijdens dit
selectieproces wordt, aan de hand van de opgestelde profielschets, gekeken of de
kandidaten voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan de ledenraad. Daarnaast
verzorgt de kiescommissie de verdere procedure, van het opstellen van de kieslijst tot en
met de verkiezingen voor de ledenraad.
Hoe zien de verkiezingen eruit?
Als de kieslijst is samengesteld, vinden er verkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezing
presenteren de kandidaten zich aan de leden, delen ze hun motivatie, vertellen ze wat ze
willen bewerkstelligen en waarom men juist op hun moet stemmen. Vanuit het landelijk
bureau wordt een helder overzicht gemaakt van de kandidaten waarop gestemd kan
worden. Dit overzicht wordt aan alle leden bekend gemaakt, samen met uitleg over hoe de
stemming plaats gaat vinden.
Hoe kunnen de werkzaamheden van de ledenraad gevolgd worden?
Diverse medewerkers van het landelijk bureau ondersteunen de ledenraad. Op de website
hivvereniging.nl wordt voorafgaand aan de ledenraadvergadering de agenda gepubliceerd
en na afloop zijn daar de notulen of de besluitenlijst te lezen. De vergadering van de
ledenraad kan zowel fysiek plaatsvinden als online. Per vergadering wordt daarover een
beslissing genomen. Leden van de vereniging kunnen na aanmelding de vergadering van
de ledenraad bijwonen maar hebben geen spreekrecht. Het kan zijn dat delen van de
vergadering besloten plaatsvinden.
Verschil ledenraad en uitvoeringsraad
De ledenraad is de vertegenwoordiging van álle leden en daarmee het hoogste orgaan
binnen de vereniging. De uitvoeringsraad is de vertegenwoordiging van vrijwilligers binnen
de vereniging (zie uitleg uitvoeringsraad), deze vertegenwoordigers mogen geen zitting
hebben in de ledenraad.
De uitvoeringsraad is een plek voor uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende
vrijwilligersgroepen. Voortgang van hun werkzaamheden, beleid van de vereniging,
knelpunten, wensen ten aanzien van ondersteuning, deskundigheidsbevordering of
training worden besproken. De uitvoeringsraad, als vertegenwoordiger van de
verschillende onderdelen waar vrijwilligers actief zijn, kan invloed uitoefenen binnen de
vereniging via een zwaarwegend advies aan het bestuur. Er bestaat geen formele band
tussen de ledenraad en uitvoeringsraad.

