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Wat verwachten we van de Ledenraad? 
 

 Je staat achter de Stomavereniging 
Als lid van de Ledenraad weet je wat er speelt bij mensen met een stoma of pouch. Je voelt je verbonden met 
de Stomavereniging en waar deze voor staat. Je kent het beleid en de strategische lijnen. Je bent enthousiast 
en doortastend. 
 

 Je bent een onafhankelijk denker 
Als lid van de Ledenraad kun je zelfstandig en weloverwogen een mening vormen. Je ziet twee kanten van 
een medaille en je kunt je inleven in anderen. Je hebt gevoel voor praktische haalbaarheid. Je ziet ook de 
gevolgen van een beleidsbeslissing voor de lange termijn.  
 

 Je weet veel van de gezondheidszorg  
Als lid van de Ledenraad heb je voldoende kennis van de gezondheidszorg om jouw taken uit te kunnen 
voeren. Je houdt ervan om je te verdiepen in de thema’s waar de Stomavereniging mee bezig is.  
 

 Je kunt helder communiceren 
Je hebt goede communicatieve vaardigheden: je kunt je standpunt helder verwoorden, zowel binnen de 
Ledenraad en als naar het Verenigingsbestuur.  

 
Wat zijn je taken?  
  Strategisch meerjarenplan, jaarplan en begroting goedkeuren. 
  Contributies goedkeuren. 
  Het jaarverslag, de jaarrekening en het beleid van het afgelopen jaar goedkeuren.  
        De accountant benoemen. 
  Het Verenigingsbestuur dechargeren.  
  Leden van het bestuur benoemen, schorsen en ontslaan.  
 

Hoeveel tijd kost het? 
De Ledenraad vergadert minimaal driemaal per jaar. Het gaat om een tijdsinvestering van 20 tot 24 uur per 
jaar. Daarnaast wordt van de leden van de Ledenraad verwacht dat zij bijeenkomsten van de Stomavereniging 
bijwonen. 
 

Hoe verloopt de werving en benoeming?  
Via de publicaties van de vereniging worden leden gevraagd om zitting te nemen in de Ledenraad. De 
Ledenraad wordt in zijn geheel voor vier jaar gekozen. Er zitten maximaal 16 mensen in. Leden van de 
Ledenraad zijn eenmaal herkiesbaar. 
 
Ieder lid van de Stomavereniging kan kandidaat zijn voor de Ledenraad en is stemgerechtigd voor de 
verkiezing van de Ledenraad. Het Verenigingsbestuur zorgt voor een kandidatenlijst en stelt elk 
kiesgerechtigd lid in staat schriftelijk of digitaal, zoals via internet, een stem uit te brengen. De zetels worden 
toegewezen aan de kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij een gelijk aantal stemmen 
beslist het lot.  
 
Leden van de Ledenraad functioneren zonder last of ruggespraak. Het lidmaatschap van de Ledenraad is 
onverenigbaar met het lidmaatschap van het Verenigingsbestuur of een formele functie in de regio.  
 
In artikel 10 tot en met 15 van de statuten staat omschreven hoe de samenstelling en benoeming is vorm 
gegeven. De verkiezing van de leden van de Ledenraad is nader geregeld in het huishoudelijk reglement. 
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