Afdelingsreglement van de
afdeling Den Haag
van

GROENLINKS
Vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering van de
afdeling Den Haag van 14 juni 2017 en in werking getreden
op 15 juni 2017.
De ledenvergadering van de afdeling Den Haag van GroenLinks heeft, in aanvulling op en in
overeenstemming met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van GroenLinks, het volgende
reglement vastgesteld:

Hoofdstuk 1. De ledenvergadering van de afdeling (ALV)
Artikel 1.

Artikel 2.
1.

2.

De ALV komt minimaal vier maal per kalenderjaar bijeen, het aantal malen dat een
ALV wordt bijeengeroepen ter voorbereiding van een partijcongres daaronder
begrepen.

De ALV kan één of meer van haar bevoegdheden voor een bepaalde periode van
maximaal twee jaar overdragen aan een ander orgaan van de afdeling, voor zover dit
niet in strijd komt met de wet, de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of dit
reglement.

Een besluit tot overdragen van bevoegdheden kan uitsluitend worden genomen met
ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 3.
1.

In aanvulling op artikel 24 van de Statuten kan definitieve besluitvorming slechts
plaatsvinden over zaken die op de van tevoren toegezonden agenda staan.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de behandeling van ordevoorstellen en actuele
moties.

3.

De voorzitter van de ALV bepaalt of een ordevoorstel, respectievelijk een actuele
motie in stemming wordt gebracht.
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4.

Indien de voorzitter besluit een ordevoorstel of actuele motie niet in stemming te
brengen, dan mag uitsluitend de indiener hiervan dit besluit van de voorzitter aan de
vergadering doen voorleggen. De voorzitter moet hieraan gevolg geven.

Artikel 4.

De ALV kan besluiten dat de lijsttrekker wordt gekozen bij referendum conform
artikel 34 van het Huishoudelijk Reglement.

Hoofdstuk 2. Het bestuur
Artikel 5.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit minstens vijf en hoogstens negen leden.

Artikel 6.
1.

De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur worden door de ALV in
functie gekozen.

2.

De ALV kan besluiten dat de voorzitter wordt gekozen bij referendum conform artikel
40 van het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 7.

Vergaderingen van het bestuur zijn toegankelijk voor leden van de afdeling. Plaats en
tijdstip van deze vergaderingen worden tijdig aangekondigd. Agenda's en verslagen
worden binnen de afdeling beschikbaar gesteld. Indien zaken binnen het bestuur
besproken worden die, naar het oordeel van de voorzitter, vertrouwelijk van aard zijn
worden niet-bestuursleden verzocht tijdelijk de vergaderruimte te verlaten.

Artikel 8.
1.

Het bestuur bevordert en faciliteert actief de vrije politieke meningsvorming en het
debat tussen de leden van de afdeling.

2.

Het bestuur zorgt dat stukken over actuele zaken en andere belangwekkende
ontwikkelingen beschikbaar en toegankelijk zijn voor de leden van de afdeling.

Artikel 9.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de digitale media van de afdeling.

Artikel 10.

Het bestuur stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de leden tot het oprichten van
werkgroepen en ondersteunt werkgroepen in hun werkzaamheden.

Artikel 11.

Indien het bestuur van de afdeling gerede twijfel heeft of bepaalde nieuwe leden of
groepen van nieuwe leden het in de Statuten omschreven doel van de partij voldoende
onderschrijven, treedt zij terstond in overleg met het landelijk bestuur van de partij,
teneinde te komen tot passende maatregelen.
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Hoofdstuk 3. Permanente commissies
Paragraaf 1. Algemene bepaling
Artikel 12
1.

Permanente commissies zijn commissies die ten behoeve van taken met een niettijdelijk karakter dan wel op grond van daartoe verplichtende bepalingen in de wet, de
Statuten, het Huishoudelijk Reglement dan wel in dit reglement door de ALV kunnen
worden ingesteld.

2.

De afdeling heeft een kascommissie. Op de kascommissie zijn de regels van artikel 25
de Statuten van toepassing.

3.

De afdeling heeft een functioneringscommissie. Op de functioneringscommissie zijn
de regels van artikel 30 van het Huishoudelijk Reglement van toepassing

Paragraaf 2. Permanente kandidatencommissie
Artikel 13.

Voor alle functies die in of vanuit de ALV vervuld worden fungeert één permanente
kandidatencommissie, tenzij de ALV voor een of meer specifieke vacatures anders
bepaalt. Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor de voordracht en het
ordentelijk verloop van de verkiezing van de permanente kandidatencommissie.

Artikel 14.

De permanente kandidatencommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vijf leden
van de afdeling en kan worden aangevuld met andere leden van GroenLinks.

Artikel 15.

De zittingsduur van de permanente kandidatencommissie is gelijk aan die van het
afdelingsbestuur. De leden van de permanente kandidatencommissie zijn maximaal
twee keer herkiesbaar.

Artikel 16.

Het bestuur zorgt in overleg met de voorzitter van de permanente
kandidatencommissie voor ambtelijke ondersteuning van de commissie.

Artikel 17.

De permanente kandidatencommissie legt zijn werkwijze vast in een protocol en
maakt dit bekend aan de leden.

Artikel 18.

Tussentijdse vacatures binnen de kandidatencommissie worden zo snel mogelijk aan
alle leden van de afdeling bekendgemaakt door het afdelingsbestuur, waarna de
reguliere verkiezingsprocedure wordt gevolgd.

Hoofdstuk 4. Overgang- en slotbepalingen
Artikel 19.

Dit reglement kan worden aangehaald als “Afdelingsreglement van de afdeling Den
Haag van GroenLinks”, kortweg: Afdelingsreglement.

Artikel 20.
1.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de afdeling.
Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de ALV en doet, zo nodig,
voorstellen voor aanpassing van dit reglement.
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2.

Indien een lid het met een dergelijk besluit niet eens is of wanneer er binnen de
afdeling verschillende interpretaties ontstaan over één of meer bepalingen van dit
reglement, staat voor ieder lid de weg naar het provinciaal bestuur van de afdeling
Zuid-Holland als bedoeld in artikel 21, lid 2, van de Statuten open.

Artikel 21.

Het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Den Haag van GroenLinks uit 2003
wordt ingetrokken.

Artikel 22.
1.

Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de afdeling. Het reglement treedt
in werking vanaf de dag na publicatie.

2.

De datum van vaststelling door de ALV en de datum van inwerkingtreding worden in
de kop van dit reglement vermeld.
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