
 

REGLEMENT VAN ORDE  
Voor de formele vergaderingen van de AFMP 

 

Dit reglement is gebaseerd op het huishoudelijk reglement 
 
 
 

Artikel 1. Algemeen. 

1. De leiding van de vergadering berust bij de voorzitter en bij diens ontstentenis bij de vice- 
voorzitter. In andere omstandigheden wijst de vergadering een voorzitter aan. 

2. In een vergadering kan alleen het woord gevoerd worden nadat de voorzitter het woord heeft 
verleend. 

3. De voorzitter kan voor sprekers een spreektijd vaststellen, dan wel de spreektijd bekorten. 
4. Voorstellen van orde betreffen de gang van zaken in een vergadering en worden – het 

moment te bepalen door de voorzitter – (bij voorrang) in behandeling genomen. 
5. Bij behandeling van een voorstel volgens de agenda van de vergadering kunnen vooraf 

schriftelijk ingediende wijzigingen in de vorm van een amendement worden ingediend. 
Amendementen worden vóór het betreffende voorstel behandeld; daarna wordt het al dan niet 
gewijzigde voorstel in behandeling genomen. 

6. Een motie betreft het overbrengen van gevoelens uit de vergadering door het aan het 
Algemeen Bestuur opleggen van een handeling dan wel het voorkomen van een 
voorgenomen handeling maar een motie kan niet dienen tot wijziging van voorstellen. Een 
motie wordt met voorrang behandeld. 

7. Wanneer de locatie waar de vergadering wordt gehouden is voorzien van geluidsapparatuur in 
de zaal, maken deelnemers gebruik van de (interruptie) microfoon. Zij noemen daarbij hun 
naam en geven aan namens wie zij spreken. 

Deelnemers aan een vergadering zijn gehouden de huishoudelijke regels die gelden op de plaats van de 
vergadering na te leven alsmede de aanwijzingen van het Algemeen Bestuur. 

Artikel 2. De Bondsvergadering. 

1. De beraadslagingen in een Bondsvergadering worden gevoerd in een eerste en een tweede 
termijn. Bij uitzondering kan de voorzitter een derde termijn toestaan. 

2. Andere leden dan afgevaardigden zijn in een Bondsvergadering gerechtigd tijdens de 
rondvraag het woord te voeren, nadat zij zich vooraf daarvoor hebben aangemeld en het 
een onderwerp van algemene aard is. 

3. Bij benoeming van leden van het Algemeen Bestuur kan het bindend karakter aan het voorstel 
worden ontnomen door een schriftelijk voorstel van orde en overigens volgens het gestelde in 
het huishoudelijk reglement. 

4. Voorstellen die niet in de beschrijvingsbrief zijn vermeld komen niet in behandeling tenzij de 
Bondsvergadering daartoe met meerderheid van stemmen besluit. 

 

Artikel 3. Slotbepalingen. 

1. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluit het Algemeen Bestuur. 
2. Wijzigingen kunnen door het Algemeen Bestuur worden ingevoerd na een besluit van een 

(Specifieke) Bondsvergadering. 
3. Dit reglement is vernieuwd vastgesteld in de Bondsvergadering op 16 juni 2016. 

 


