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Toelatingsprocedure nieuwe leden  

 
De club kent een ledencommissie, bestaande uit het bestuur en een secretaris van de 

ledencommissie. Onder het bestuur wordt verstaan de president, de secretaris, de penningmeester, 

de past-president en de president-elect. De secretaris van de ledencommissie is een lid van de 

Kiwanis Club Veendam, met tenminste twee jaar clublidmaatschap en bestuurservaring binnen de 

club. Het is de taak van de secretaris van de ledencommissie om het classificatiearchief bij te 

houden, de aanjager van het proces rond classificaties te zijn, het bestuur actief te laten zijn m.b.t. 

de classificaties en toe te zien op het correct hanteren van de procedures door de ledencommissie en 

de Kiwanis Club Veendam.  

 

Het is de taak van de ledencommissie om: 

o te zorgen voor het op sterkte brengen en houden van het ledental van de club, het streefaantal ligt 

tussen 30 en 35 leden; 

o als klankbord te dienen voor initiatieven vanuit de leden met betrekking tot mogelijke 

kandidaten; 

o de classificatie voor te bereiden en toe te zien op de integriteit van de club en bescherming van 

de kandidaat; 

o ervoor te zorgen dat een kandidaat-lid begeleid wordt; 

o toe zien op de handhaving van de kwaliteit en diversiteit van de clubsamenstelling (zie 

classificatie); 

o korte verslaglegging te doen van classificaties; 

o exit gesprek te voeren met leden die besluiten hun lidmaatschap op te zeggen. 

 

Grondregels voor het stellen van classificaties. 

o een potentiële kandidaat moet een actief lidmaatschap nastreven met een minimale aanwezigheid 

van 50% op vergaderingen en activiteiten; 

o een potentiele kandidaat moet woonachtig en/of werkzaam zijn in Veendam of nabije omgeving; 

o een potentiële kandidaat mag nooit van tevoren op de hoogte zijn van of gevraagd zijn naar een 

interesse in een eventueel initiatief tot kandidaatstelling; 

o op de gehele procedure is de kwalificatie 'vertrouwelijk' van toepassing; 

o in de vergadering van de Kiwanis Club Veendam wordt niet gediscussieerd over personen; 

o over een mededeling van de president in de vergadering dat een lopende procedure wordt 

beëindigd, wordt niet gediscussieerd; 

o het betreffende lid dat een kandidaat aanbrengt, wordt geïnformeerd over een beëindiging van de 

classificatieprocedure; 

o de ledencommissie doet geen mededelingen over personen tenzij de classificatie wordt 

doorgezet; 

o de kandidaat mag geen lid blijven van een andere serviceclub en zijn/haar beroepsgroep moet het 

mogelijk maken hem/haar in de club op te nemen (classificatie). 

  



Procedure (Herhalen bij iedere classificatie) 

1.Een voorstel tot classificatie wordt ingediend  bij één der leden van de ledencommissie door  

een schriftelijke aanmelding van een  lid van de Kiwanis Club Veendam of een schriftelijke 

aanmelding van een secretaris van een andere Kiwanis Club, onder overlegging van de naam, de 

antecedenten van de beoogde kandidaat én de motivatie omtrent wat de beoogde kandidaat voor 

de Kiwanis Club Veendam kan betekenen.  

De ledencommissie doet een beperkt onderzoek en bepaalt of de classificatie wordt gesteld. Dit 

wordt aan het betreffende clublid of secretaris van de andere Kiwanis Club binnen twee 

vergadermaanden gemeld.  

2.De secretaris van de ledencommissie stelt de classificatie van allereerst uitsluitend de 

beroepsgroep. Hierover kan door de vergadering worden gediscussieerd. Indien de vergadering 

akkoord gaat met de beroepsgroep wordt door het aanbrengende clublid zo uitgebreid mogelijk 

informatie gegeven over de persoon van de kandidaat. Daarna wordt de discussie over de 

kandidaatstelling gesloten. 

3.De leden die tijdens de kandidaatstelling niet aanwezig zijn, worden binnen tien dagen na de 

kandidaatstelling door de secretaris van de ledencommissie geïnformeerd. Eventueel kan in de 

vergadering van de club  met algemene stemmen een afwijkende termijn worden vastgesteld. De 

clubleden hebben vanaf de datum van kandidaatstelling drie weken de gelegenheid hun 

bezwaren gemotiveerd kenbaar te maken bij een lid van de ledencommissie. Indien er bezwaren 

worden aangetekend, kan door de ledencommissie hoor en wederhoor worden toegepast. Indien 

de bezwaren gehandhaafd blijven, eindigt de kandidatuur. De president informeert vertrouwelijk 

zowel het clublid dat het voorstel tot classificatie heeft gedaan als de bezwaarmaker. De 

president doet hiervan melding in een reguliere vergadering van de club. 

4.Indien de kandidatuur gehandhaafd blijft, gaan twee clubleden (het lid dat de kandidaat heeft 

voorgedragen en een lid van de ledencommissie) binnen twee weken op bezoek bij de kandidaat. 

Hierover wordt rapport uitgebracht aan de ledencommissie. Stelt de kandidaat een verdere 

kennismaking met de Kiwanis Club Veendam op prijs, dan wordt de kandidaat een kandidaat-lid 

en wordt hij/zij uitgenodigd tot het bijwonen van drie reguliere bijeenkomsten. Het 

aanbrengende clublid of een lid van de ledencommissie begeleidt het kandidaat-lid gedurende  de 

drie bijeenkomsten. Stelt het kandidaat geen prijs op een verdere kennismaking met de club, dan 

eindigt de kandidatuur. 

5.Indien het kandidaat-lid besluit lid te willen worden van de club, wordt hij/zij bij voorkeur de 

eerstvolgende reguliere vergadering geïnstalleerd. Indien het kandidaat-lid afziet van een 

lidmaatschap, wordt dit in de eerstvolgende reguliere vergadering door de president gemeld. 

6.Het kandidaat-lid krijgt ook toegang tot het besloten deel van website van de club en wordt 

opgenomen in de mailinglijst.  

 

Aandachtspunten bij het bezoeken van een kandidaat en  

de begeleiding van een kandidaat-lid. 

De websites van Kiwanis Nederland en Kiwanisclub Veendam bieden voldoende handreikingen 

voor een eerste gesprek. Er is een handleiding beschikbaar voor dit bezoek. 

 

Van de ledencommissie mag worden verwacht dat de kandidaat uitvoerig wordt geïnformeerd over 

de toelatingsprocedure. Van de ledencommissie en van het clublid dat de kandidatuur heeft gesteld, 

mag tevens worden verwacht dat zij het kandidaat-lid tijdens de toelatingsprocedure zo goed 

mogelijk begeleiden of laten begeleiden. Dit laatste geldt tevens voor de beginperiode van het 

lidmaatschap, waarbij het aanbrengende lid of iemand die zich daarvoor beschikbaar stelt, als 

mentor fungeert en proactief het nieuwe lid begeleid.  

 

Vuistregel voor het bezwaar aantekenen. 

Een clublid kan alleen bezwaar aantekenen tegen een classificatie bij zwaarwegende 

belemmeringen van het eigen functioneren binnen de club, dan wel als je als lid zeker weet dat je 



het lidmaatschap zou opzeggen als de kandidaat lid wordt van de club.  

 

Tenslotte 

Ieder clublid dient zich er van bewust te zijn dat het praten over mensen achter gesloten deuren 

plaats dient te vinden en procedures zorgvuldig nageleefd dienen te worden. Het is in het belang 

van de Kiwanis Club Veendam, de ledencommissie, het clublid dat een classificatie stelt en zeker 

niet in de laatste plaats het belang van de kandidaat/ het kandidaat-lid om integer te handelen.  

 

Vastgesteld in de vergadering van …………………….. 2018,     

 

Anneke Mossou, president 

 


