REGLEMENT LEDENRAAD
Artikel 1 Algemeen
1. Dit reglement is een aanvulling op de statuten van Laurentius.
2. De ledenraad kan dit reglement, binnen de kaders van de statuten, wijzigen na overleg met de
directeur-bestuurder en de raad van commissarissen.
3. Het bestaan van dit reglement staat in het jaarverslag van Laurentius. Het reglement staat ook
op de website van Laurentius.
Artikel 2 De ledenraad
1. De leden/bewoners in de wijken kiezen uit hun midden maximaal 31 ledenraadleden.
2. De ledenraad bewaakt de continuïteit van de vereniging en bevordert de maatschappelijke
inbedding van de vereniging.
Artikel 3 Wijkindeling
1. Alle woningen van Laurentius zijn ingedeeld in wijken. Laurentius kent vier wijken:
Noord-West, Noord-Oost, Zuid-Oost en Zuid-West.
De begrenzingen van de wijken zijn:
Zuidoost
Ulvenhout
Bavel
Nw Wolfslaar
Ypelaar
Chaam
Galder

2.

Zuidwest
Overakker
Ginneken
Zandberg
Boeimeer
Heuvel
Princenhage
Centrum
Schorsmolen
Station

Noordoost
Brabantpark
Heusdenhout
Doornbos
Wisselaar

Noordwest
Westerpark
Gageldonk
Kesteren
Prinsenbeek
Muizenberg
Kievitsloop
Overkroeten
Tuinzigt

De directeur-bestuurder beslist bij onduidelijkheid over de vraag bij welke wijk een woning
hoort.

Artikel 4 Verkiezingen per wijk
1. Het aantal ledenraadleden per wijk is afhankelijk van het aantal woningen dat Laurentius in die
wijk bezit.
2. De directeur-bestuurder stelt het aantal ledenraadleden per wijk vast volgens dit schema:
Woningen Zetels
Zuidoost
Zuidwest
Noordoost
Noordwest

2.061
1.765
2.027
1.590

9
7
8
7

Totaal

7.443

31
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Artikel 5 Rooster van aftreden, kandidaatstelling en verkiezing ledenraadleden
1. Leden van de ledenraad treden af volgens een door de ledenraad opgesteld rooster; het rooster
wordt zodanig gemaakt dat elk jaar een vierde deel van de leden van de ledenraad aftreedt
evenredig verdeeld over alle wijken.
2. Ieder jaar zijn er verkiezingen voor de ledenraad om te voorzien in openstaande vacatures en
vacatures die ontstaan doordat ledenraadleden in het betreffende jaar zullen aftreden.
3. Nieuwe ledenraadleden worden zoveel mogelijk per 1 juli van het betreffende jaar benoemd
voor een periode van vier jaar.
Artikel 6 Verkiezingen per wijk
Gestreefd wordt naar een samenstelling van de ledenraad die zoveel mogelijk een afspiegeling
vormt van de huurders van Laurentius en de Bredase samenleving. Dit betekent een zoveel
mogelijk evenredige verdeling naar geslacht, leeftijd, sociale achtergrond, etniciteit en opleiding.
Artikel 7 Verkiezingen per wijk
1. Ledenraadleden die vanwege het rooster van aftreden gedurende een jaar zullen aftreden
moeten de directeur-bestuurder vóór 1 april schriftelijk laten weten of zij zich herkiesbaar
stellen. Een ledenraadslid die dit niet vóór 1 april doet is niet herkiesbaar.
2. In de eerste helft van april stuurt de directeur-bestuurder alle leden in de wijken waar vacatures
zijn een bericht waarin zij uitgenodigd worden zich (schriftelijk) kandidaat te stellen vóór 1
mei.
3. De door het presidium uit de ledenraad samengestelde selectiecommissie toetst de
kandidaten aan het door de ledenraad vastgestelde profiel. De kandidaten van wie de
selectiecommissie heeft vastgesteld dat zij aan de profielschets voldoen worden op de
kandidatenlijst geplaatst.
4. Als er in een wijk evenveel of meer vacatures zijn dan kandidaten dan worden die kandidaten
geacht te zijn gekozen en treden zij per 1 juli aan in de ledenraad.
Artikel 8 Schriftelijke verkiezingen
1. Schriftelijke verkiezingen worden gehouden als in een wijk meer kandidaten zijn dan vacatures.
2. De directeur-bestuurder stuurt daarvoor uiterlijk 15 mei een stembiljet aan alle leden in die
wijk.
3. Op het stembiljet staat een lijst met de kandidaten (die voldoen aan het door de ledenraad
vastgestelde profiel) waarop gestemd kan worden (één stem per biljet) en de datum van 31
mei waarop het stembiljet uiterlijk bij Laurentius retour moet zijn.
4. Stemmen zijn alleen geldig als ze uiterlijk 31 mei door Laurentius zijn ontvangen.
5. Het presidium van de ledenraad telt na 31 mei de stemmen en maakt daarvan een schriftelijk
verslag. Dit verslag wordt door minstens drie leden van het dagelijks bestuur getekend en
uiterlijk 7 juni aan de directeur-bestuurder gestuurd.
6. De kandidaat (kandidaten) die de meeste stemmen heeft (hebben) gekregen is (zijn) gekozen.
Zijn er in een wijk meerdere vacatures dan zijn ook degenen gekozen die daarna de meeste
stemmen hebben gekregen.
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Artikel 9 Nieuwe verkiezingen bij gelijk aantal stemmen
1. Hebben meerdere kandidaten in een wijk hetzelfde aantal stemmen (en is niet al op grond van
artikel 6 in de vacature(s) voorzien) dan vindt een nieuwe schriftelijke verkiezing tussen deze
kandidaten plaats.
2. De directeur-bestuurder stuurt daarvoor uiterlijk 10 juni aan alle leden die in een wijk wonen
waar opnieuw schriftelijke verkiezingen gehouden moeten worden een stembiljet.
Op het stembiljet staat een lijst met de kandidaten op wie gestemd kan worden (één stem per
biljet) en de datum van 26 juni waarop het stembiljet uiterlijk bij Laurentius retour moet zijn.
3. Stemmen zijn alleen geldig als ze uiterlijk 26 juni door Laurentius zijn ontvangen.
4. Het presidium van de ledenraad telt na 26 juni de stemmen en maakt daarvan een schriftelijk
verslag. Dit verslag wordt door minstens drie leden van het dagelijks bestuur getekend en
uiterlijk 30 juni aan de directeur-bestuurder gestuurd.
5. Hebben bij de nieuwe verkiezing weer meerdere kandidaten hetzelfde aantal stemmen en
hebben zij ook de meeste stemmen dan beslist het lot. Het presidium van de ledenraad
verzorgt de loting tussen degenen die hetzelfde aantal stemmen hebben gehad.
Artikel 10 De uitslag
Gekozen kandidaten krijgen hierover bericht van de directeur-bestuurder. De leden die in dezelfde
wijk wonen krijgen hierover ook bericht.
Artikel 11 Te weinig kandidaten
Als er geen of te weinig kandidaten zijn voor de vacature(s) blijft (blijven) de vacature(s) tot het
volgende verkiezingsjaar onvervuld.
Artikel 12 (Verkiezing) presidium
1. De ledenraadleden kiezen uit hun midden het presidium (maximaal vijf personen) en uit dit
presidium de voorzitter en de twee vicevoorzitters.
2. Het presidium vergadert zo vaak als zij nodig vindt.
3. De voorzitter zorgt namens de ledenraad voor de contacten met de directeur-bestuurder en de
raad van commissarissen.
4. Ieder jaar zijn er verkiezingen voor het presidium om te voorzien in openstaande vacatures en
vacatures die ontstaan doordat leden van het presidium in het betreffende jaar zullen aftreden.
5. Leden van het presidium die vanwege het rooster van aftreden gedurende een jaar zullen
aftreden moeten de directeur-bestuurder vóór 1 april schriftelijk laten weten of zij zich
herkiesbaar stellen. Een lid van het presidium die dit niet vóór 1 april doet is niet herkiesbaar.
6. Als er evenveel of meer vacatures zijn dan kandidaten dan worden die kandidaten geacht te
zijn gekozen en treden zij per 1 juli aan in het presidium. Deze kandidaten krijgen hierover
bericht van de voorzitter.
7. De artikelen 5 t/m 9 zijn van overeenkomstige toepassing op de verkiezing van de leden van
het presidium.
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Artikel 13 Profiel
1. Laurentius streeft naar een samenstelling van de ledenraad die zoveel mogelijk een afspiegeling
vormt van de huurders van Laurentius en de Bredase samenleving. Dit betekent een zoveel
mogelijk evenredige verdeling naar geslacht, leeftijd, sociale achtergrond, etniciteit en
opleiding. Om dat te bevorderen stelt het presidium, in overleg met de raad van
commissarissen en de directeur-bestuurder, een profielschets op voor de leden van de
ledenraad.
2. Het profiel voor de leden van de ledenraad wordt door de ledenraad vastgesteld (artikel 31 lid 2
onder d.)
Artikel 14 Vergaderingen ledenraad
De ledenraad vergadert minimaal drie keer per jaar, volgens een door het presidium gemaakt
vergaderschema.
Dit is het reglement dat wordt bedoeld in artikel 41 van de statuten van Laurentius.
Vastgesteld door de ledenraad in Breda op 16 december 2014.
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