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Hervorming: volmachten
1. Situering
Vanuit LOKO proberen we gedurende het jaar steeds een kritische houding aan te nemen
ten opzichte van onze eigen werking. Aan de hand van feedback van de Algemene
Vergadering en bureauleden, zijn we ruimer beginnen nadenken over de
vergaderstructuur van LOKO en over mogelijke alternatieven. In de nota ‘Ontwerp
hervorming LOKO’ vinden jullie de kern van het hervormingsplan dat hieruit is ontstaan.
In deze nota wordt een eventuele toevoeging uitgewerkt.

2. Probleemstelling
Voor sommige kringen is het moeilijk om op elke vergadering met evenveel leden
aanwezig te zijn als dat de kring stemmen heeft. Een manier om dit probleem op te
lossen zou zijn om te werken met volmachten. Dit is reeds besproken geweest op de
werkgroep van 18/05, en daar is een kader uit gekomen waarbinnen dit eventueel zou
kunnen werken. Aan jullie om te bepalen of dit wenselijk is, en zo ja in welke vorm
precies.

3. Voorstelling tot oplossing
Een volmacht zou schriftelijk meegegeven worden van een stemgerechtigd lid van een
kring aan een ander stemgerechtigd lid van deze kring. Deze laatste levert deze in bij de
voorzitter van de vergadering. Volmachten zijn enkel toegestaan binnen dezelfde kring.
Een kring kan dus níet zijn stem afgeven aan een andere kring. Verder mag elk aanwezig
stemgerechtigd lid maximaal één volmacht hebben op een vergadering (dus niet: een
persoon oefent 6 stemmen uit).
Een aantal vragen en punten om mee te nemen in de overweging:
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Het zou met volmachten gemakkelijker zijn om ervoor te zorgen dat elke
student vertegenwoordigd is, wat niet het geval is als een kring niet al zijn
stemmen kan uitoefenen.
Het is misschien een gevaarlijk precedent. Het komende jaar zouden
kringen nog hun best doen toch telkens met het volle aantal aanwezig te
zijn. Indien dit consequent niet lukt, zou het echter kunnen voorvallen dat
op termijn de ‘standaard’ lager wordt (bijvoorbeeld: “vorig jaar waren er
telkens 3 mensen aanwezig, dus daar streven we nu ook naar” bij een
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kring met 6 stemmen). We willen natuurlijk het liefst dat elke kring telkens
met alle stemmen aanwezig is.
Met het vorige punt in het achterhoofd kan het een optie zijn om een
maximum per jaar op te leggen van het aantal keren dat een kring
volmachten kan gebruiken. Indien dit positief wordt beoordeeld: wat voor
maximum dan precies? Max. x keer per jaar, of bijvoorbeeld enkel als je de
voorbije 1/2/3 vergaderingen wel voltallig aanwezig was?
Het volle aantal leden zorgt juist ook voor gezonde discussie binnen een
kring. Als je met meerdere mensen overlegt kunnen er toch andere zaken
naar boven komen op een vergadering dan als je in je eentje een
beslissing moet nemen. Je mist een belangrijk klankbord.
Zouden we dit voor alle vergaderingen willen of enkel voor specifieke
vergaderingen? In principe is het natuurlijk de bedoeling dat we in het
nieuwe systeem bijvoorbeeld op de WV studentenbeleid veel meer op zoek
gaan naar consensus, in plaats van ergens over te moeten stemmen.
Nog een ideetje: ‘ja’ op volmachten, maar enkel als je geen laptop
meeneemt naar de vergadering.
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