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Artikel 1 - Algemeen
1. Dit Kiesreglement bevat een uitwerking van artikel 15 van de Statuten betreffende de
Selectiecommissie Ledenraad en de verkiezingen van de Ledenraad en artikel 28 van het
Algemeen Reglement betreffende de samenstelling van de Ledenraad.
2. Wanneer in dit reglement gesproken wordt over het tennisspel wordt hiermee bedoelt
het tennisspel in al haar verschijningsvormen zoals omschreven in artikel 3 van de Statuten waaronder de disciplines tennis en padel.
Artikel 2 – Selectiecommissie Ledenraad
1. Leden van de Ledenraad kunnen zich verkiesbaar stellen om lid te worden van de
Selectiecommissie Ledenraad, waarbij zij zich tijdig verkiesbaar dienen te stellen, te weten
voorafgaand aan het einde van een termijn dat een lid van de Ledenraad in de Selectiecommissie zit.
2. Alle leden van de Ledenraad, uitgezonderd de kandidaten, stemmen over de kandidaten
(indien er meerdere kandidaten zijn, waardoor geen sprake is van een herbenoeming). De
kandidaten met de meeste stemmen worden lid van de Selectiecommissie. Bij een gelijk
aantal stemmen zal, indien noodzakelijk, voor die personen een tweede verkiezing plaats
vinden.
3. De Selectiecommissie is belast met de volgende werkzaamheden:
• Het voorbereiden van verkiezingen in samenspraak met de beroepsorganisatie van de
		 KNLTB;
• Het opstellen van een profielschets;
• Het (laten) plaatsen van de oproep tot kandidaatstelling met daarbij de profielschets,
		 dit Kiesreglement en eventuele andere relevante informatie en verwijzingen;
• Het in ontvangst nemen van de kandidaatstellingen;
• Het toetsten van de kandidaten aan de profielschets; en
• Het opstellen van de kieslijst naar aanleiding van deze toetsing.
Artikel 3 – Minimale vereisten profielschets
1. Bij de werving en selectie van ledenraadsleden wordt gewerkt met een vooraf opgestelde
profielschets, waarin de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Van deze
profielschets zullen in ieder geval de volgende vereisten minimaal onderdeel uitmaken:
• Iemand dient lid te zijn van de KNLTB;
• Er mag geen sprake zijn van strijdige belangen of onverenigbare functies;
• Er mag geen sprake zijn van belemmerende omstandigheden, waardoor een verklaring
		 van goed gedrag (VOG) niet verkregen kan worden;
• Er mag geen sprake zijn van tuchtrechtelijke veroordelingen binnen welke sport dan
		 ook;
• Vanuit iedere provincie zal minimaal één persoon zitting hebben in de Ledenraad om
		 hiermee rekening te houden met de regionale spreiding; en
• De kandidaat gaat door de kandidaatstelling akkoord met de profielschets en met het
		 Kiesreglement.
2. Naast de hierboven minimaal benoemde vereisten kan de Selectiecommissie Ledenraad
nadere vereisten opnemen om te komen tot voldoende representativiteit binnen de Ledenraad.
Artikel 4 – Verkiezingen Ledenraad
In aanvulling op de bepalingen van artikel 15 Statuten geldt het volgende:
1. Er zullen éénmaal in de drie jaar verkiezingen worden gehouden in het voorjaar.
2. Indien een persoon tussentijds stopt/danwel dient te stoppen als lid van de Ledenraad
(omdat diegene niet langer voldoet aan de minimale vereisten genoemd in artikel 3
hierboven) wordt de positie ingenomen door de persoon die bij de vorige verkiezing als
nummer 1 op de reservelijst staat. Indien dit persoon bedankt zal de lijst verder gevolgd
worden.
3. Indien een persoon tussentijds stopt/danwel dient te stoppen en er is sprake van
9 maanden of minder tot aan de volgende verkiezingen zal de positie vacant blijven tot
de verkiezingen.
4. Een persoon die een tussentijdse positie invult kan hierna nog maximaal tweemaal voor
een periode van drie jaar herbenoemd worden. Een totale periode hoeft nimmer aaneengesloten te zijn.
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5. Op de kieslijst zullen zittende Ledenraadsleden die nog herbenoemd mogen worden
automatisch worden geplaatst, tenzij:
a. De kandidaat aangeeft dit niet te willen; en/of
b. De kandidaat niet voldoet aan de profielschets die is opgesteld voor de aankomende
verkiezingen.
6. De wijze van stemmen staat verwoord in artikel 15 van de Statuten waarbij geldt dat
iedere stemgerechtigde zoals genoemd in dat artikel 15 lid 2 één stem mag uitbrengen
per verkiezing.
7. De 29 kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen tot lid van de Ledenraad,
met dien verstande dat minimaal één persoon uit iedere provincie in de Ledenraad zitting
dient te hebben (mits uiteraard er een kandidaat op de kieslijst stond komend uit een
bepaalde provincie), ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen. Hierdoor is het mogelijk
dat een kandidaat met minder stemmen lid van de Ledenraad wordt voor een kandidaat
met meer stemmen.
8. Bij een gelijk aantal stemmen tussen kandidaten voor één of meerdere laatste posities
beslist het lot.
9. De uitslag van de verkiezingen inclusief het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat,
de samenstelling van de nieuwe Ledenraad alsmede de reservelijst zullen worden gepubliceerd op de website van de KNLTB.
Artikel 5 – Kieslijst en reservelijst
1. Kandidaten die voldoen aan de profielschets worden op een voorlopige kieslijst geplaatst.
2. De Selectiecommissie kan besluiten deze kieslijst te beperken tot een bepaald aantal
kandidaten indien er een grote hoeveelheid geschikte kandidaten is. Hierover zal de Selectiecommissie communiceren indien deze situatie zich voor doet.
3. De wijze waarop deze kieslijst wordt beperkt zal worden bepaald door de Selectiecommissie.
4. Kandidaten worden op alfabetische volgorde van de achternaam op de kieslijst geplaatst.
Bij elke kandidaat wordt de provincie, de leeftijd, het geslacht, de vereniging en de aangegeven vaardigheden en ervaringen weergegeven.
5. Na afloop van iedere verkiezing wordt een reservelijst opgesteld. De volgorde van deze
reservelijst wordt bepaald door het aantal uitgebrachte stemmen. De persoon met de
meeste stemmen die niet in de Ledenraad gekomen is zal als nummer één op deze lijst
komen.
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Meer informatie: KNLTB.NL
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