
 

 

E REGLEMENT KIESCOMMISSIE  
Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO 
____________________________________________________ 
 
DEFINITIES 

Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder:  
Afgevaardigden: de door en uit de leden gekozen afgevaardigden voor de 
ledenraad bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 19 van 
de statuten, die stemgerechtigd zijn in de ledenraad, hetgeen blijkt uit artikel 21 
lid 4 van de statuten. 
Bestuur het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
9 lid 1 en in artikel 12 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de 
vereniging. 
Huishoudelijk reglement: het huishoudelijk reglement van de vereniging zoals 
bedoeld in artikel 33 lid 1 van de statuten. 
Kiescommissie: het orgaan bedoeld in artikel 25 van de statuten, dat de 
verkiezing van de afgevaardigden begeleidt. 
Ledenraad: het orgaan bedoeld in artikel 2:40 van het Burgerlijk Wetboek en in 
artikel 19 lid 1 van de statuten, te weten de uit afgevaardigden bestaande 
algemene vergadering van de vereniging bedoeld in artikel 2:39 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
Statuten: de statuten van de vereniging. 
Vereniging: de vereniging ANBO zoals bedoeld in artikel 2 van de statuten. 
 
TAAK EN SAMENSTELLING 
Artikel 2 
1 Overeenkomstig artikel 25 van de statuten is de kiescommissie belast 

met de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing van de 
afgevaardigden voor de ledenraad. 

2 De kiescommissie bestaat uit drie leden, die door de ledenraad, per te 
houden verkiezing van afgevaardigden, worden benoemd. De 
benoeming geschiedt uit de leden op voorstel van de raad van toezicht 
of het bestuur. 

3 Het bestuur draagt zorg voor het secretariaat van de kiescommissie en 
adviseert de kiescommissie. 

4. Het lidmaatschap van de kiescommissie is onverenigbaar met de 
overige in artikel 17 van het huishoudelijk reglement genoemde functies. 

 
KANDIDAATSTELLING 
Artikel 3 
1 De periode en plaats van kandidaatstelling wordt door de kiescommissie 

vastgesteld en tenminste zes weken voor aanvang van deze periode 
bekend gemaakt. 

2 De ledenraad stelt overeenkomstig artikel 19 lid 5 van de statuten een 
door de kiescommissie opgestelde profielschets vast voor de 
afgevaardigden van de Ledenraad. 

3 De kandidaatstelling geschiedt door de inlevering bij de kiescommissie 
van een verklaring van de kiesgerechtigde dat hij plaats wil nemen als 



 

 

afgevaardigde in de ledenraad en van een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG) 

 
VASTSTELLING GELDIGE KANDIDATEN 

Artikel 4 
1 De kiescommissie onderzoekt of kandidaten voldoen aan het door de 

ledenraad vastgestelde profiel en aan de gestelde eisen. 
2 De kiescommissie onderzoekt de kandidaatstellingen op verzuimen ten 

aanzien van de in dit reglement gestelde vereisten. Zij stelt de 
kandidaten zo spoedig mogelijk in kennis van geconstateerde 
verzuimen. 

3 Verzuimen ten aanzien van de in artikel 3 lid 3 genoemde vereisten 
kunnen worden hersteld. Hiertoe kunnen de ontbrekende bescheiden 
voor de kandidaatstelling gedurende drie werkdagen na de in 
kennisstelling, bedoeld in artikel 4 lid 2, bij de kiescommissie worden 
ingediend. Herstel van verzuimen kan niet leiden tot het stellen van een 
nieuwe kandidaat. 

4 De kiescommissie beslist over de kandidaatstelling. Hiertegen is geen 
beroep mogelijk. 

 
STEMMING 
Vorm en tijdstip van stemming 

Artikel 5 
1 De stemming geschiedt in de door de kiescommissie bepaalde 

stemperiode. 
2 Het uitbrengen van de stem geschiedt op de door de kiescommissie te 

bepalen wijze(n). 
3 De kiescommissie ziet toe op de correctheid en veiligheid van de wijze 

van stemming. 
 
WIJZIGINGEN 
Artikel 6 
Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de ledenraad. 


