Gebruik van machtiging tijdens de ALV
Met ingang van november 2016 worden tijdens de ALV alleen nog machtigingen geaccepteerd
welke officieel zijn gedownload van de website van het NSPS (of zijn aangevraagd bij het NSPS).
Dit zijn officiële formulieren welke volledig dienen te worden ingevuld. Wanneer een andere
machtiging dan het officiële NSPS exemplaar, of niet compleet ingevulde machtiging wordt
ingeleverd, kan deze helaas niet als geldig worden aangemerkt. Let u daar op, wanneer u iemand
wilt machtigen om voor u een stem uit te brengen.
Stemrecht tijdens de ALV
Naar aanleiding van vragen van leden kunnen wij u het volgende melden aangaande het per
persoon uit te brengen aantal stemmen op de ALV. In de statuten van het NSPS staat in artikel
25.4 "Elk lid, zijnde een meerderjarig natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft één stem in de
vergadering. Indien een combinatie van natuurlijke leden en/of rechtspersonen lid is hebben
individuele maten of vertegenwoordigers van die combinatie slechts stemrecht voorzover zij niet
reeds als individueel natuurlijk- lid of als individueel vertegenwoordiger van een rechtspersoon
een stem kunnen uitbrengen in die vergadering." en artikel 25.6 "Tenzij in de statuten anders is
bepaald, brengt iedere stemgerechtigde in de desbetreffende vergadering één stem uit. Een
stemgerechtigde kan één andere stemgerechtigde schriftelijk een volmacht verlenen om namens
hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een stemgerechtigde kan slechts door één
andere stemgerechtigde worden gemachtigd".
Op basis van deze statuten kan ieder lid dus maximaal twee stemmen, waarvan één als
gemachtigde, in de ALV inbrengen.

Leden die langdurige achterstallige betalingen hebben worden geblokkeerd in het
administratieve systeem en voor dit lid kunnen geen werkzaamheden meer worden uitgevoerd
door het NSPS.
Tevens geldt dat dit lid uitgesloten wordt van deelname aan welke activiteit of evenement dan
ook. Hierbij kunt u denken aan een premiekeuring, maar ook het uitbrengen van een stem en
spreekrecht op de Algemene Ledenvergaderingen wordt geweigerd. Pas wanneer achterstallige
betalingen minimaal 1 week voor aanvang van de ALV zijn voldaan, kan een lid aan de ALV
deelnemen

