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Protocol stemming ledenraad PCOB 

 

In de artikelen 4 en 5 van het kiesreglement wordt het Landelijk Bestuur opgevoerd in een 

actieve rol.  

Volgens artikel 5, lid 5 regelt het Landelijk Bestuur de stemming middels een nader op te 

stellen protocol. Voor de volledige tekst van artikel 4 en 5, zie volgende pagina.  

 

1. Het protocol 

1.1. Dit protocol is opgesteld door het bestuur PCOB om de stemming te regelen, 

conform artikel 5.5 uit het kiesreglement PCOB d.d. 10 september 2020, en geldt 

voor de verkiezingen van 2021. Het protocol is vastgesteld in de 

bestuursvergadering van 12 februari 2021.  

1.2. Dit protocol wordt geplaatst op de website www.pcobkiest.nl.  

 

2. Verkiezingen ledenraad PCOB 

2.1. Er worden geen verkiezingen gehouden in de provincies waar niet méér kandidaten 

zijn dan zetels.  

2.2. De kandidaten in een provincie waar niet méér kandidaten zijn dan zetels, en waar 

derhalve geen verkiezing wordt gehouden, worden geacht door de leden te zijn 

verkozen in de ledenraad.  

2.3. De verkiezingen vinden gelijktijdig in alle provincies plaats (vergelijk artikel 5.4).  

 

3. De stemprocedure voor de ledenraad PCOB 

3.1. Leden kunnen net zo veel stemmen uitbrengen als er zetels zijn (vergelijk artikel 

5.3). Zij zijn daartoe echter niet verplicht. Als er op minstens één kandidaat een 

stem is uitgebracht is deze stem geldig.  

3.2. Als er meer stemmen zijn uitgebracht dan er zetels zijn, is de stem ongeldig. 

3.3. Een blanco stemt wordt als ongeldig beschouwd.  

3.4. Het machtigen van anderen om te stemmen is niet mogelijk. 

3.5. Als blijkt dat een persoon zowel digitaal als op papier stemmen heeft ingediend, 

krijgt de digitale stem de voorkeur en wordt de papieren stem ongeldig verklaard. 

 

 

  

http://www.pcobkiest.nl/
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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; 

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. 
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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. 

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. 

 


