
Vergaderorde op het congres 

Een aantal van u heeft al eerder een Uniecongres bezocht, voor anderen is het misschien de eerste 
keer. Als afgevaardigde van een kiesvereniging hebt u spreekrecht op het congres. Tijdens dit 
verkiezingscongres gelden ietwat aangepaste regels, om te zorgen voor een vlotte bespreking. 
Hieronder vindt u alle informatie.  

 De congresstukken vindt u hier:  www.christenunie.nl/congres    

 Er kunnen geen moties/amendementen meer ingediend worden 

 Staande de vergadering kunnen altijd ordevoorstellen worden gedaan 

 Algemene agendapunten – Wil uw kiesvereniging spreektijd bij een agendapunt? Vul dan uw 
naam/kiesvereniging in op de desbetreffende sprekerslijst voorafgaand aan het congres 
(motie/resolutie/sprekersbalie). Er zijn enkele algemene agendapunten waarbij u spreektijd 
(45 seconden) kunt krijgen:  

o agendapunt 3. Verslag 
o agendapunt 4a. Bespreking jaarverslag 2011 
o agendapunt 4b. Jaarrekening en controleverklaring van accountant inzake 

jaarrekening 
o agendapunt 5. Vaststellen kandidatenlijst (zie ook ‘bespreking amendement/motie 

kandidatenlijst’ voor nadere regels) 
o  agendapunt 6/7 Vaststelling verkiezingsprogramma (zie ook ‘bespreking 

amendementen verkiezingsprogramma’ voor nadere regels) 
- Bespreking/spreektijd Amendement/motie kandidatenlijst  

o De indiener krijgt de gelegenheid om een korte toelichting te geven.  
o Overige afgevaardigden kunnen vervolgens reageren (spreektijd 45 sec). Wilt uw 

kiesvereniging van deze mogelijkheid gebruik maken? Vul dan uw 
naam/kiesvereniging in op de desbetreffende sprekerslijst. Vervolgens reageert het 
bestuur.  

o Tot slot krijgt de indiener nog gelegenheid te reageren (45 seconden) 
o Stemming 

- Bespreking/spreektijd Amendementen verkiezingsprogramma: :  
o Bespreking op volgorde van de tekst 
o Voorzitter noemt het amendement 
o Vervolgens krijgt alleen de indiener van een amendement dat ontraden of gewijzigd 

overgenomen wordt door het Bestuur krijgt 30 seconden de gelegenheid om het 
amendement toe te lichten. Indieners van amendementen die door het Landelijk 
Bestuur overgenomen worden hebben dus GEEN spreektijd. Indieners van 
amendementen die gewijzigd overgenomen zijn vragen wij om bij voorkeur af te zien 
van het gebruiken van hun spreektijd. 
We verzoeken u vriendelijk om op tijd naar de microfoon te lopen 

o (Er is geen gelegenheid voor overige afgevaardigden om te reageren) 
o Het Landelijk Bestuur reageert 
o Stemming 

 

http://www.christenunie.nl/congres

