Verloop Stemming ALV 17-11-2018
Aan:

Kandidaten, Voorzitters Gemeentelijke Afdelingen

Van:

Dagelijks Bestuur, voorzitter Provinciale Afdeling

Datum: 25 oktober

Stemsysteem
Als eerste moet het stemsysteem worden vastgesteld. De keuzemogelijkheden zijn (1) per plaats (2)
puntensysteem en (3) gemengd. Ons voorstel zou zijn om te gaan voor het gemengde systeem,
waarbij we van plaatst 2 t/m 15 per plaats stemmen en vervolgens via het puntensystem.

Uitleg Proces van Opstellen Advieslijst
De voorzitter van de vertrouwenscommissie geeft toelichting op het proces van opstellen van de
advieslijst. Vragen uit de zaal worden beantwoord door de voorzitter van de vertrouwenscommissie
en de provinciale voorzitter.

Stemming per plaats
Vanaf plaats 2 wordt het volgende patroon herhaald:
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De voorzitter kondigt aan welke plaats op de lijst aan de orde is
De kandidaat conform de advies lijst presenteert zich in maximaal 2 minuten
De voorzitter vraagt of iemand een tegenkandidaat wil voorstellen. Er kunnen meerdere
tegenkandidaten worden voorgesteld
Als er geen tegenkandidaten zijn wordt de kandidaat geacht bij acclamatie te zijn gekozen,
tenzij iemand om schriftelijke stemming vraagt
Als er 1 of meerder e tegenkandidaten zijn, krijgen de tegenkandidaten elk 2 minuten tijd om
zich te presenteren.
De zaal krijgt de gelegenheid om vragen aan de kandidaten te stellen
Daarna verlaten de kandidaten de zaal
De voorzitter van de vertrouwenscommissie en de voorzitter van de provinciale afdeling
geven toelichting op de voordracht
De zaal kan hierover in debat gaan



Nadat de beraadslagingen zijn gesloten, worden de kandidaten terug gevraagd in de zaal, en
wordt er gestemd (Johan kent de details). De kandidaten mogen meestemmen.

Aandachtspunten:
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Tegenkandidaten kunnen alleen gesteld worden als zij geplaatst zijn op de groslijst. De
advieslijst is ook de groslijst (er zijn geen kandidaten buiten de advieslijst)
De stemmen kunnen alleen worden uitgebracht op de voorgedragen kandidaat en de
aangedragen tegenkandidaten – andere stemmen zijn van onwaarde.
Tijdens de gehele vergadering hoeft een kandidaat zich slechts één keer te presenteren
Een persoon op de groslijst kan zo vaak als dat er plaatsen ter stemming komen als
tegenkandidaat worden aangemeld.
Als de vergadering kiest voor een andere kandidaat dan de door het bestuur aangedragen
kandidaat, heeft het bestuur de gelegenheid het advies bij te stellen.
Er kan alleen in persoon worden gestemd op het moment dat de stemming aan de orde is in
de vergadering. Volmachten of overdragen van stemrecht is niet mogelijk.

