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Bijlage 11 ALV NTTB West 27 mei 2021 

Verkiezing Bondsraad lid 

Zoals begin januari 2021 is gecommuniceerd, is Piet van Egmond gestopt met al zijn functies binnen 
de NTTB. Dit betekent dat er een plaats als Bondsraad lid namens de Afdeling West vrij is gekomen. 

Het Afdelingsbestuur wil graag Peter Bakker kandidaat stellen voor de functie als Bondsraad lid. 
Peter heeft de afgelopen twee jaar al de functie van plaatsvervangend Bondsraad lid vervuld. 

Voorstel 1: Peter Bakker benoemen als Bondsraad lid namens de Afdeling West 

Andere kandidaten voor de functie als Bondsraad lid kunnen formeel tot 10 dagen voor de ALV worden 
voorgedragen. Conform artikel 6.3 van het Afdelingsreglement kan men zich tot uiterlijk 17 mei 2021 
bij de Afdelingssecretaris (secretaris@nttb-west.nl) schriftelijk kandideren voor de functie als 
Bondsraad lid, waarbij iedere kandidaat moet worden voorgedragen door ten minste 10 personen, die 
elk lid moeten zijn van één van de lid-verenigingen, genoemd in artikel 1 van het Afdelingsreglement, 
of behoren tot de andere in dat artikel genoemde leden, echter met dien verstande dat onder dit 
aantal ten minste drie verschillende tot de Afdeling behorende lid-verenigingen worden 
vertegenwoordigd. Tevens moet bij elke kandidaatstelling een schriftelijke verklaring van de kandidaat 
gevoegd moet zijn waaruit blijkt dat hij/zij voor de volle periode bereid is de benoeming te 
aanvaarden.  

 
Vacatures plaatsvervangend Bondsraad lid 
Met de voorgenomen benoeming ontstaat, naast de bestaande vacature, een tweede vacature voor 
een plaatsvervangend Bondsraad lid. Het zijn spannende tijden in de Bondsraad, zeker in verband 
met het komende verandering in de bestuurlijke organisatie Als u geïnteresseerd bent om daar deel 
van uit te maken en hiervan wilt leren én u zich tijdig meldt kan een benoeming ook nog tijdens de 
voorjaars ALV plaatsvinden. 

Kandidaten voor de functie als plaatsvervangend Bondsraad lid kunnen formeel tot 10 dagen voor de 
ALV worden voorgedragen. Conform artikel 6.3 van het Afdelingsreglement kan men zich tot uiterlijk 
17 mei 2021 bij de Afdelingssecretaris (secretaris@nttb-west.nl) schriftelijk kandideren voor de functie 
als plaatsvervangend Bondsraad lid, waarbij iedere kandidaat moet worden voorgedragen door ten 
minste 10 personen, die elk lid moeten zijn van één van de lid-verenigingen, genoemd in artikel 1 van 
het Afdelingsreglement, of behoren tot de andere in dat artikel genoemde leden, echter met dien 
verstande dat onder dit aantal ten minste drie verschillende tot de Afdeling behorende lid-
verenigingen worden vertegenwoordigd. Tevens moet bij elke kandidaatstelling een schriftelijke 
verklaring van de kandidaat gevoegd moet zijn waaruit blijkt dat hij/zij voor de volle periode bereid is 
de benoeming te aanvaarden.  


