
Hierbij het voorstel van de kandidatencommissie.  
 
Het HB zendt dit voorstel ongewijzigd en zonder commentaar door. Het woord is aan de leden. 
Voor zover er sprake mocht zijn dat kandidaten niet (geheel) voldoen aan de eis een jaar lid te zijn, 
heeft het DB conform artikel 4 lid i van de Statuten hiervoor dispensatie verleend gelet het pleidooi 
van de Kandidatencommissie deze kandidaten op de lijst te plaatsen. 
Ten geleide een duidelijke uitleg over de verdere gang van zaken: 

a. Het stellen van tegenkandidaten. 
Kandidaten die op de lijst staan kunnen zich op een andere plek tegenkandidaat stellen. 
Er kunnen geen nieuwe namen meer ingediend worden 
Duidelijk moet worden vermeld om welke plaats het gaat. (Dus bij voorbeeld:  Jan Jansen 
stelt zich kandidaat voor plaats 13) 
Indien een lid iemand anders op een bepaalde plek tegenkandidaat wil stellen kan dat alleen 
als dat vergezeld gaat met een schriftelijke bereidverklaring van de betreffende 
tegenkandidaat. 
De termijn waarop tegenkandidaten kunnen worden in gediend sluit op donderdag 3 
december om 23.59 uur. 
Het HB publiceert op vrijdag 4 december de complete kandidatenlijst met tegenkandidaten 
opdat alle leden hier op tijd kennis van kunnen nemen. 

b. De presentatie van de kandidaten. 
Zowel de kandidaten als tegenkandidaten worden (hierbij) gevraagd een motivatiebrief en 
een kennismakingsvideo van maximaal 60 seconden aan te leveren. 
Deze wordt op de website geplaatst ter kennisname van de leden. 

c. Verantwoording kandidatenlijst door commissievoorzitter. 
Tijdens de ALV zal de voorzitter van de Kandidatencommissie George Lernout een toelichting 
geven op de werkwijze en het resultaat van de commissie. 
Ook het belang van het bezetten van diverse portefeuilles  komt aan de orde. 
De voorzitter van de commissie zal bij de eerste tien kandidaten namens de commissie een 
toelichting geven van maximaal 60 seconden. 
Kandidaten en tegenkandidaten krijgen beiden geen gelegenheid meer het woord te voeren. 
Dit is niet uitvoerbaar. 

d. Stemmingen over de kandidatenlijst 
Het HB wil stemming over elke plaats afzonderlijk, in elk geval wat betreft de eerste tien 
plaatsen op de lijst. 
Er zal dus niet gevraagd worden met de totale lijst ongewijzigd in te stemmen. 
Er wordt per plaats gestemd. Bij meerdere kandidaten per plaats is degene gekozen die de 
absolute meerderheid haalt (50% plus één stem) 
Haalt geen van de kandidaten een absolute meerderheid dan volgt een herstemming plaats 
tussen de twee hoogst geëindigde kandidaten. 
Indien een door de kandidatencommissie gestelde kandidaat de verkiezing verliest, wordt die 
(en met hem of haar de verdere lijst)  automatisch doorgeschoven. 
Iedereen op de voorgestelde lijst schuift dan een plaats op tenzij een kandidaat zich 
terugtrekt. 

 


