
 

 

NOTITIE 

Van: Hoofdbestuur 
Aan: Ledencongres 
Datum: 18 mei 2020 
Betreft: Herverkiezing Hoofdbestuur 

 

Beste leden, 

In het voorjaar van 2016 begon de huidige termijn van het Hoofdbestuur, dit betekent dat de 

termijn dit voorjaar afloopt. Een aantal van ons is later aangesteld bij tussentijdse 

verkiezingen maar ook voor hen geldt dat de termijn dit voorjaar afloopt. Rond de 

jaarwisseling zijn we daarom begonnen met de eerste voorbereidingen voor verkiezingen 

voor het Hoofdbestuur en Dagelijks bestuur. 

Bij het tussentijdse Ledencongres van 16 maart zouden wij een aantal wijzigingen in de 

statuten aan het Ledencongres voorleggen, wijzigingen die zouden leiden tot een andere 

procedure voor de kandidaatstellingen en de verkiezingen voor het Hoofdbestuur. Om die 

reden zouden wij de procedure voor de kandidaatstelling en verkiezing van het Hoofdbestuur 

pas starten ná het congres van maart.  

Voor het deel van het Hoofdbestuur dat ook lid is van het Dagelijks bestuur zouden geen 

wijzigingen worden voorgelegd in de procedure. Daarom zijn we met deze procedure al 

eerder gestart, wat maakt dat we hiervoor de volledige procedure al hebben kunnen 

doorlopen. 

Helaas brak vlak vóór het ingeplande Ledencongres van maart de Corona-pandemie uit, 

waardoor we dat Ledencongres hebben moeten afzeggen. Lange tijd zag het er naar uit dat 

ook het reguliere Ledencongres van 25 mei waarop de verkiezingen plaats zouden vinden 

niet door zou kunnen gaan. Echter dankzij een recente spoedwet (in werking getreden eind 

april) is het mogelijk om nu een digitaal Ledencongres te organiseren. 

Als bestuur hebben we direct na het bekend worden van de wetgeving overleg gehad over 

de te nemen stappen om dit te kunnen bewerkstelling en wat een digitaal congres zou 

betekenen voor de verkiezingen. Daar kwamen al snel twee uitdagingen om de hoek: 

1. Vanwege de pandemie en de lockdown waren we nog niet begonnen met het 

uitvragen van kandidaten voor de verkiezingen voor het Hoofdbestuur. Ook waren er 

nog geen informatiebijeenkomsten geweest en er hadden zich nog geen kandidaten 

gemeld. Naar onze mening is het tijdens de lockdown ook niet verantwoord om 

alsnog volwaardige verkiezingen te organiseren. Een puur digitale bijeenkomst leent 

zich bijvoorbeeld minder voor een mogelijk debat tussen kandidaten. 

 

2. De statuten schrijven voor dat verkiezingen (besluiten over personen) op een 

bijzondere manier moeten verlopen. Dat is een methode die niet standaard door de 

door ons gebruikte systemen wordt ondersteund. 

Als Hoofdbestuur hebben we gekozen voor een tussenoplossing. Wij stellen ons als groep 

kandidaat voor een herbenoeming, met als doel om FNV Horecabond door de pandemie en 



 

lockdown te helpen. Zo snel als de omstandigheden dat weer op een medische en 

democratisch verantwoorde manier toelaten zullen wij voor alle posities met uitzondering van 

Voorzitter en Secretaris-Penningmeester opnieuw volwaardige (tussentijdse) verkiezingen 

organiseren. Op die manier kunnen we de verkiezingen alsnog, zij het op een later tijdstip, 

democratisch en procedureel juist uitvoeren. Bovendien is het nu gevraagde besluit niet een 

besluit over personen en kan het daarom met een eenvoudigere stemprocedure worden 

genomen. 

De zittingstermijn van het Hoofdbestuur is statutair bepaald en duurt vier jaren. Hierboven 

schrijven we dat we tussentijdse verkiezingen zullen organiseren. Dat wil zeggen dat we 

gedurende een zittingstermijn een nieuw Hoofdbestuur zullen kiezen dat vanaf de 

tussentijdse verkiezingen de lopende zittingstermijn afmaakt tot aan 2024. 

Kortom, het Hoofdbestuur legt het Ledencongres het volgende besluit voor: 

Het Ledencongres herbenoemt het huidige Hoofdbestuur met uitzondering van 

Carlo Snoek en Michel Hooglugt* voor een periode van vier jaar.  

Voorts verzoekt het Ledencongres het Hoofdbestuur om, zodra dat naar het 

oordeel van het Hoofdbestuur weer mogelijk en verantwoord is, alsnog 

(tussentijdse) verkiezingen te organiseren. Die verkiezingen zijn voor alle 

Hoofdbestuursfuncties met uitzondering van de functie van Voorzitter en 

Secretaris-Penningmeester, wetend dat de democratische procedure voor deze 

functies al wel is doorlopen. 

 

* Carlo zal per 1 juni 2020 in dienst treden bij FNV Horecabond. Om die reden acht hij 

het niet verantwoord om ook in het Hoofdbestuur zitting te hebben. Michel zal om 

privéredenen geen deel meer uitmaken van het Hoofdbestuur. 

 

 

Namens het Hoofdbestuur, 

 

 

 

Dick Koerselman   Esther de Jong 

Voorzitter    Secretaris-Penningmeester 


