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Kiesreglement ledenraad PCOB 

 

Statutaire grondslag 

Dit kiesreglement bevat nadere bepalingen over de verkiezing van de Ledenraad, in 

aanvulling op het bepaalde in artikel 34 lid 4 van de statuten. 

 

 

Artikel 1 Kandidaatstelling  

1. Ieder lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor de Ledenraad, mits hij/zij 

voldoet aan de in artikel 2 gestelde eisen.  

2. Een lid van de Ledenraad dat reeds een keer is herbenoemd, kan zich niet nogmaals 

kandidaat stellen. 

3. De bereidheid om kandidaat te zijn, dient te blijken uit een schriftelijke verklaring die 

vooraf bij de kiescommissie wordt ingediend. De verklaring is voorzien van een bijlage 

waaruit het cv en andere gegevens van de kandidaat blijken zoals de kiescommissie die 

verlangt. 

 

Artikel 2 Profiel leden Ledenraad en samenstelling Ledenraad  

1. Algemeen voor een lid van de Ledenraad geldt: 

a. dat hij/zij lid is van de PCOB; 

b. dat hij/zij ten minste 50 jaar is op het moment van kandidaatstelling en in de 

provincie woont waarin hij/zij zich verkiesbaar stelt; 

c. dat hij/zij geen lid is van het Landelijk Bestuur, geen lid is van de kiescommissie 

en geen lid is van de beroepscommissie, noch regiocoördinator of werknemer van 

de vereniging is, noch bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor een 

organisatie die zich op hetzelfde terrein begeeft van belangenbehartiging en 

andere beleidsterreinen als de PCOB; 

d. dat hij/zij bereid is en verwacht in staat te zijn gedurende tenminste vier jaar lid 

van de Ledenraad te zijn; 

e. dat hij/zij bereid en in staat is de tijd beschikbaar te stellen die voor een goede 

invulling van het lidmaatschap nodig is; 

f.   dat hij/zij een Verklaring Omtrent Gedrag kan overleggen.  

2. Voor ieder lid van de Ledenraad geldt voorts dat hij/zij: 

a. de grondslag en doelstelling van de PCOB onderschrijft; 

b. het vermogen heeft bij te dragen aan het gezamenlijk resultaat en in het kader 

hiervan bereid is kennis en informatie met anderen te delen; 

c. bereid is tijd en energie te steken in informatievoorziening aan en contacten met 

PCOB-leden, in het bijzonder in de provincie waar hij/zij woont;  

d. goed bekend is met de taken en bevoegdheden van de Ledenraad en het 

onderscheid tussen de taken en bevoegdheden van het Landelijk Bestuur 

enerzijds en van de Ledenraad anderzijds in acht neemt; 

e. analytisch is en inzicht heeft in de positie van senioren in de samenleving in het 

algemeen en van de PCOB-leden in het bijzonder en bereid is bij zijn/haar 

oordeelsvorming hiermee rekening te houden; 
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f. maatschappelijk betrokken is en een aantoonbare affiniteit heeft met de 

activiteiten van de PCOB en de belangenbehartiging voor senioren in het 

algemeen en voor de PCOB-leden in het bijzonder; 

g. beschikt over expertise op sociaal-maatschappelijk terrein; 

h. communicatief vaardig is in woord en geschrift, waaronder begrepen vaardigheid 

in het gebruik van digitale communicatiemiddelen. 

3. De Ledenraad is bij voorkeur zodanig samengesteld dat sprake is van een 

representatieve afspiegeling van het ledenbestand van de PCOB, rekening houdend met 

sociaal-culturele achtergrond, werk- en levenservaring, expertises en interesses,  

leeftijdsopbouw en man/vrouw-verhouding. 

4. Het in dit artikel gestelde geldt zowel bij een verkiezing als bij een herverkiezing. 

5. Onverminderd het voorgaande kan de kiescommissie een kandidaatstelling 

onverenigbaar verklaren met de functie van de Ledenraad om zwaarwegende redenen. De 

kiescommissie doet hiervan onmiddellijk schriftelijk met opgave van redenen mededeling 

aan de kandidaat en het Landelijk Bestuur. 

6. Het lid dat zich kandidaat stelt, wordt getoetst aan het bepaalde in dit artikel door de 

kiescommissie. 

7. De kiescommissie stelt de kieslijst per provincie definitief vast. 

 

Artikel 3 Kiescommissie 

1. De kiescommissie bestaat uit minimaal vijf personen. 

2. De leden van de kiescommissie worden door het Landelijk Bestuur benoemd. 

3. De kiescommissie kiest uit haar midden een voorzitter, die de werkzaamheden en 

besluitvorming coördineert. De commissie wordt secretarieel ondersteund door het 

verenigingsbureau. 

4. De kiescommissie werft in den lande kandidaten voor de functie van Ledenraadslid, met 

gebruikmaking van de diverse communicatiekanalen van de vereniging. Tevens vraagt de 

kiescommissie aan de regiocoördinatoren om in overleg met afdelingsbesturen te zoeken 

naar kandidaten voor de functie van Ledenraadslid.  

5. De kiescommissie heeft voorts tot taak om aangemelde kandidaten te toetsen aan het 

profiel zoals beschreven in artikel 2 van dit reglement. Alvorens te toetsen vergewist de 

kiescommissie zich ervan dat zij beschikt over de in artikel 1 lid 3 bedoelde schriftelijke 

verklaring van de kandidaat. 

6. De kiescommissie streeft ernaar dat per provincie ten minste tweemaal en ten hoogste 

driemaal het aantal kandidaten wordt verkregen als er voor die provincie zetels in de 

Ledenraad zijn gereserveerd. 

 

Artikel 4 Procedure kandidaatstelling Ledenraad 

1. Het Landelijk Bestuur bepaalt de aanvang en het einde van de verkiezingstermijn en doet 

daarvan mededeling aan de leden, in ieder geval via het magazine en de website. 

2. Het Landelijk Bestuur deelt de leden mee vóór welke datum kandidaatstelling bij de 

kiescommissie dient te hebben plaatsgevonden. 

3. Kandidaatstelling geschiedt door indiening per brief of e-mail van een brief met de 

beweegredenen van de kandidaat en een cv, waaruit tevens blijkt dat de kandidaat aan 

de in artikel 2 gestelde eisen voldoet. 

4. De kiescommissie toetst binnen vier weken na de datum waarop de kandidaatstelling 

sluit of iedere kandidaat voldoet aan het profiel zoals vermeld in artikel 2 en doet 

daarvan mededeling aan de kandidaat. 

5. De kiescommissie maakt een selectie van de kandidaten: 

a. die voldoen aan het profiel van de Ledenraad; 
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b. van wie de kiescommissie de verwachting heeft dat de kandidaat op grond van de 

wederzijdse verwachtingen naar behoren zal functioneren, en 

c. met wie een evenwichtige samenstelling van de Ledenraad, zoals bedoeld in 

artikel 2, wordt verkregen. 

6. De kiescommissie voert met iedere geselecteerde kandidaat een gesprek om te 

onderzoeken of de wederzijdse verwachtingen van de kandidaat en van de vereniging 

met betrekking tot de Ledenraad overeenstemmen. 

7. De kiescommissie maakt binnen vier weken na afloop van de in lid 2 genoemde termijn 

een kandidatenlijst aan het Landelijk Bestuur bekend waarop twee groepen kandidaten 

worden vermeld: 

a. de kandidaten die door de kiescommissie geschikt zijn bevonden; 

b. de kandidaten die door de kiescommissie niet geschikt zijn bevonden. 

8. Het Landelijk Bestuur besluit binnen twee weken na de in lid 7 genoemde termijn over de 

samenstelling van de kandidatenlijst voor de Ledenraadsverkiezingen en stelt deze vast. 

9. Nadat het Landelijk Bestuur de kandidatenlijst heeft vastgesteld worden de kandidaten 

geïnformeerd. Vanaf dit moment hebben de kandidaten voor de Ledenraad nog twee 

dagen bedenktijd voordat de kandidatenlijst openbaar wordt gemaakt. Kandidaten 

kunnen zich tot dat moment nog terugtrekken. 

10. Ten minste drie weken voorafgaand aan de verkiezingen van de Ledenraad maakt het 

Landelijk Bestuur de kandidatenlijst bekend. Dit gebeurt in ieder geval via de website en 

via de digitale nieuwsbrief. Aan de afdelingen wordt gevraagd de kandidatenlijst aan hun 

leden bekend te maken. De kandidatenlijsten van alle provincies worden gelijktijdig 

openbaar gemaakt. 

11. De kandidaten worden op een kandidatenlijst per provincie weergegeven. De volgorde 

van de kandidaten per provincie wordt bepaald door de eerste letter van hun 

achternaam. 

12. De kandidaten wordt gevraagd zichzelf schriftelijk voor te stellen op de website en hun 

kandidatuur te motiveren opdat de leden gemotiveerd hun stem kunnen uitbrengen. 

De kandidaten kunnen zich aan de leden in hun provincie presenteren. Het bezoeken van 

een afdelingsbijeenkomst geschiedt in overleg met het bestuur van de betreffende 

afdeling. 

 

Artikel 5 Verkiezingen Ledenraad 

1. Het Landelijk Bestuur schrijft in de provincies verkiezingen uit waaraan door alle in die 

provincie wonende (of bij de provincie ingedeelde) leden kan worden deelgenomen, met 

uitzondering van de leden die geschorst zijn. 

2. Het Landelijk Bestuur faciliteert dat in de verkiezingsperiode alle stemgerechtigde leden 

in de provincies via elektronische weg of door middel van een stemformulier hun stem 

kunnen uitbrengen. 

3. Elk lid kan alleen stemmen op kandidaten uit de eigen provincie. Elk lid kan op zoveel 

kandidaten stemmen als de provincie zetels heeft. 

4. Het Landelijk Bestuur stelt de data vast waarop de verkiezingen in de provincies starten 

en sluiten en deelt die data aan de leden mee. Stemmen die na de sluitingsdatum zijn 

ontvangen, tellen niet mee. Een schriftelijk uitgebrachte stem wordt geacht tijdig te zijn 

ontvangen, wanneer die ontvangen is de dag na de sluiting van de verkiezingen. 

5. Het Landelijk Bestuur regelt de stemming middels een nader op te stellen protocol.  

6. Het Landelijk Bestuur maakt binnen een week na de sluiting van de verkiezingen de 

uitslag bekend binnen de vereniging. 

7. Gekozen zijn die kandidaten op wie in de provincie de meeste stemmen zijn uitgebracht, 

zulks in volgorde van het hoogst uitgebrachte aantal stemmen. 
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8. De kandidaten die niet op de wijze zoals in lid 7 vermeld zijn gekozen, vormen in de 

volgorde van het aantal uitgebrachte stemmen de reserve-kandidaten van die provincie. 

9. Indien op kandidaten een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, wordt tussen die 

kandidaten onder verantwoordelijkheid van de kiescommissie geloot en wordt de 

volgorde van die kandidaten bepaald door de uitslag van de loting. De kiescommissie 

besluit op welke wijze deze loting geschiedt. 

10. De zetel van een lid van de Ledenraad die uit de provincie verhuist, overlijdt of 

terugtreedt, wordt in de Ledenraad ingenomen door de reserve-kandidaat uit die 

provincie op wie van de reserve-kandidaten het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. 

Indien die reserve-kandidaat niet binnen twee weken na door het Landelijk Bestuur te zijn 

benaderd heeft geantwoord beschikbaar te zijn, wordt de reserve-kandidaat op wie het 

op één na hoogste aantal stemmen is uitgebracht, verzocht de zetel in de Ledenraad in 

te nemen. Deze handelwijze wordt op basis van het aantal uitgebrachte stemmen 

herhaald zolang er reserve-kandidaten zijn binnen die provincie. 

11. Indien geen beroep kan worden gedaan op een reserve-kandidaat als bedoeld in lid 10, 

blijft de desbetreffende zetel onbezet tot de volgende verkiezing. 


