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   Ouderen Netwerk PvdA (LAO) 
 

  

 

Reglement   
 

Artikel 1.  Doel   

Het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) heeft de volgende doelstellingen: 

a. het opzetten en onderhouden van een netwerk van leden van de partij die geïnteresseerd 

zijn in en/of betrokken zijn bij ouderenbeleid; 

b. het bevorderen van de visieontwikkeling en ideeënontwikkeling in de partij met betrekking 

tot ouderenbeleid in het kader van een sociaal-democratische opvatting; 

c.  beïnvloeding van de politieke lijn van de partij met betrekking tot ouderenbeleid, op zowel 

lokale, regionale, landelijke en Europese schaal. 

 

Artikel 2.  Taak   

Het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) kent de volgende taken:  

a. het brengt op regelmatige basis leden van de partij en anderen geïnteresseerde die 

betrokken zijn bij en/of kennis hebben van ouderen beleid binnen en buiten de partij met 

elkaar in contact; 

b. het brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het partijbestuur, de Tweede 

Kamerfractie en PvdA fracties in andere volksvertegenwoordigende organen, over alle 

onderwerpen die van specifiek belang zijn voor ouderen in de ruimste zin van het woord; 

c. het bevordert het politieke debat over ouderenbeleid in de partij; 

d. het onderhoudt een netwerk met alle regionale en lokale werkgroepen ouderenbeleid van 

de partij en met andere daarvoor in aanmerking komende organisaties; 

e. het betrekt de oudere leden van de partij bij discussies over relevante onderwerpen; 

f. het doet voorstellen aan het partijbestuur voor agendapunten voor het congres en de 

politieke ledenraad; 

g. het beïnvloedt de besluitvorming op het congres en de politieke ledenraad. Dit doet zij 

ondermeer door discussie, stemgedrag, lobby, indienen van moties en amendementen.  

 

Artikel 3.  Lidmaatschap 

Het lidmaatschap van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) staat open voor alle leden van de 

Partij van de Arbeid. 
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3.1 Personen die lid willen worden van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) of het 

lidmaatschap willen beëindigen, maken dat kenbaar aan de secretaris van het Ouderen 

Netwerk PvdA (LAO). Er is geen ballotage. 

3.2 De leden functioneren zonder last of ruggespraak. 

3.3 Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men zich aansluit bij tenminste één landelijk 

werkgroep  van het Ouderen Netwerk Pvda (LAO). 

3.4 PvdA leden, die lid zijn van een bij het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) aangesloten lokale 

of regionale werkgroep, zijn automatisch lid van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO).  

 
 
Artikel 4. Werkgroepen 

4.1 De werkgroepen vormen het hart van de structuur van het Ouderen Netwerk PvdA 

(LAO). 

4.2 Lokale en regionale werkgroepen ouderen(beleid) kunnen een beroep doen op de 

infrastructuur van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) voor verbinding, communicatie 

en/of samenwerking op basis van specifieke afspraken. 

4.3 Werkgroepen van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) werken autonoom binnen de kaders 

van de PvdA en, binnen de kaders van dit reglement. Deze kaders worden opgesteld 

door de coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO).  

4.4 Werkgroepen kiezen uit hun midden een trekker en verdelen de werkzaamheden 

onderling. 

4.5 De trekker coördineert de werkzaamheden van de werkgroep. Een trekker kan 

maximaal voor vier jaar benoemd worden met een verlenging van maximaal vier jaar 

4.6 Het staat de werkgroepen vrij om externe deskundigen binnen en buiten de partij bij de 

werkzaamheden te betrekken. 

4.7 Nota’s, zienswijzen, artikelen en commentaren die de werkgroepen produceren kunnen 

worden gepubliceerd via de media van het Ouderen Netwerk. 

4.8  Elke werkgroep organiseert tenminste één keer per jaar een openbare inhoudelijke 

bijeenkomst. 

4.9 Werkgroepen doen jaarlijks verslag van hun activiteiten aan de coördinatiegroep van 

het Ouderen Netwerk PvdA (LAO). 

4.10 Op eigen initiatief van leden is er ruimte om nieuwe tijdelijke of structurele 

werkgroepen in te stellen en werkgroepen op te heffen. 

 

Artikel 5 . Organisatie van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) 

5.1 Het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) heeft leden, werkgroepen, trekkers van werkgroepen 

en een coördinatiegroep. Elk lid sluit zich aan bij tenminste één werkgroep. Elke 

werkgroep heeft een trekker.  
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5.2 De trekkers van de werkgroepen vormen de coördinatiegroep. Regionale en lokale 

werkgroepen hebben geen hiërarchische relatie met het Ouderen Netwerk PvdA (LAO). 

5.3 De coördinatiegroep vormt het hoogste gezag in het Ouderen Netwerk PvdA (LAO). De 

coördinatiegroep vergadert tenminste 4 keer per jaar.  

5.4 Van vergaderingen van de coördinatiegroep worden besluitenlijsten bijgehouden.  

 

Artikel 6. De coördinatiegroep  

6.1 De coördinatiegroep van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) bestaat uit de trekkers van 

alle werkgroepen. 

6.2 De coördinatiegroep kan besluiten om maximaal 3 leden van het Ouderen Netwerk PvdA 

(LAO), zijnde niet trekkers, toe te voegen aan de coördinatiegroep 

6.3 In de coördinatiegroep wordt onderscheid gemaakt in tenminste de volgende functies: 

voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, coördinator communicatie. 

6.4 De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd 

6.5 Er wordt gestreefd naar een goede balans tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke 

bestuursleden. 

 

Artikel 7. Taken van de coördinatiegroep 

7.1 Afstemmen van de werkzaamheden van de diverse werkgroepen, het toezien op de 

naleving van dit reglement en het voorzien in voorwaarden voor het goed functioneren 

van de werkgroepen, binnen de beschikbare budgetten, tijdbestedinglimieten en de 

algemene context van de PvdA partijstructuur. 

7.2 De voorzitter is onder meer verantwoordelijk voor: 

a. de vertegenwoordig van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO) naar buiten; 

b. de coördinatie van coördinatiegroep en bewaken van het beleid van het Ouderen 

Netwerk PvdA (LAO). 

7.3  De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid in al zijn of haar taken. 

7.4 De secretaris is onder meer verantwoordelijk voor: 

a. het bijhouden van het ledenregister; 

b. verzenden van de uitnodigingen en vergaderstukken voor de vergadering van de 

coördinatiegroep; 

c. opstellen van een besluitenlijst van de vergaderingen van de coördinatiegroep; 

d. het opstellen van het jaarverslag, in de maand februari, over het voorafgaande jaar. 

7.5  De penningmeester is onder meer verantwoordelijk voor: 

a. het tijdig opstellen van een jaarlijkse begroting en deze ter bespreking voor te leggen 

aan de coördinatiegroep en daarna ter vaststelling aan het Partijbestuur; 

b. de financiële uitgaven, het bijhouden van een boekhouding en bewaking van de 

begroting; 
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c. het opstellen van een financieel jaarverslag.  

7.6  De coördinator communicatie is verantwoordelijk voor: 

a. ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid ten aanzien van de communicatie van 

het Ouderen Netwerk PvdA (LAO); 

b. ondersteuning bij het organiseren van bijeenkomsten georganiseerd door landelijke 

werkgroepen van het Ouderen Netwerk PvdA (LAO); 

c. Het ondersteunen van het beheer en gebruik van de website van het Ouderen 

Netwerk PvdA (LAO) en andere social media uitingen; 

7.7 Minimaal éénmaal per jaar voert een delegatie de coördinatiegroep overleg over 

lopende zaken met een vertegenwoordiger van het partijbestuur en de Tweede 

Kamerfractie. 

 

Artikel 8. Besluitvorming in de coördinatiegroep 

8.1  Indien er bij een vergadering van de coördinatengroep over een voorstel geen 

consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd en beslist een gewone meerderheid 

van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee. Er kan niet 

worden gestemd per volmacht. 

8.2  Bij een gelijk aantal stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

8.3  Bij stemming over personen wordt er schriftelijk gestemd. In het geval voor een plaats 

slechts één kandidaat zich beschikbaar heeft gesteld, kan deze zonder stemming voor 

die plaats worden aangewezen. 

8.4  Wanneer bij de eerste stemming over personen niet het vereiste aantal kandidaten een 

absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een 

herstemming plaats, waarbij de kandidaat met het minste aantal stemmen is 

uitgesloten. 

8.5  Wanneer bij een stemming de stemmen staken, vindt herstemming plaats tussen de 

kandidaten op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht. 

8.6  Er wordt net zo lang gestemd totdat een kandidaat de absolute meerderheid heeft 

gehaald. Bij een gelijk aantal stemmen op twee kandidaten beslist het lot. 

 

Artikel 9.  Slotbepaling  

De statuten en het huishoudelijk reglement van de PvdA prevaleren altijd boven dit reglement. 

  

  

Vastgesteld in de plenaire vergadering Ouderen Netwerk PvdA (LAO) / LAO d.d. 4 december 

2013. 


