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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
Artikel 1.1 

1. De ledenraad bestaat uit maximaal zestig leden.  
2. Indien het aantal leden der vereniging in verband met een uitbreiding belangrijk 

toeneemt, kan de ledenraad op voorstel van het bestuur of bureau besluiten het 
aantal ledenraadsleden tijdelijk, dat wil zeggen tot de eerstkomende 
ledenraadsverkiezing met ten hoogste tien leden te verhogen tot maximaal zeventig 
leden. De nieuwe ledenraadsleden worden benoemd door de verkiezingscommissie 
uit de leden die in verband met de uitbreiding van het werkgebied als lid tot de 
vereniging zijn toegetreden.  

Artikel 1.2 
Leden uit de ledenraad worden gekozen uit de leden van de vereniging. Zij hebben zitting in 
de ledenraad zonder last of ruggenspraak.   

Hoofdstuk 2: Kiesgerechtigden 
Artikel 2 

1. Kiesgerechtigd zijn alle leden van de vereniging die zelfstandig een woning of kamer 
bewonen van een verhuurder met wie de vereniging een overeenkomst heeft 
gesloten.  

2. Ten hoogste één bewoner van een woning of kamer kan lid van de vereniging zijn en 
dus een stem uitbrengen. 

Hoofdstuk 3: Verkiezingscommissie 
Artikel 3.1 

1. De ledenraadsverkiezingen worden voorbereid door een uit de leden van de 
ledenraad te benoemen verkiezingscommissie.  

2. De verkiezingscommissie benoemt de leden van de ledenraad.  
3. De leden van de verkiezingscommissie worden gekozen gewoonlijk in het jaar 

voorafgaand aan de verkiezingen, maar dit kan tussentijds na twee jaren, halverwege 
de zittingstermijn.   

4. De commissieleden hebben zitting zolang de nieuw verkozen ledenraad zitting heeft.  
5. De verkiezingscommissie kiest haar eigen voorzitter.  
6. De algemeen directeur draagt zorg voor de bemensing van het secretariaat van de 

verkiezingscommissie. 
Artikel 3.2 
De verkiezingscommissie vergadert bij voorkeur in het kantoor van De Bewonersraad.  
Artikel 3.3 

1. Tijdens de vergaderingen van de verkiezingscommissie zijn steeds de voorzitter plus 
de helft van de commissieleden en het secretariaat aanwezig. 

2. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. 

Hoofdstuk 4: De kandidaatstelling 
Artikel 4.1  
De oproep tot kandidaatstelling vindt o.a. plaats via De Bewonerskrant en de website 
www.debewonersraad.nl. De verkiezingscommissie bepaalt wanneer de kandidaatstelling 
begint.  
Artikel 4.2 
1. Elk lid van de vereniging is bevoegd zich tot uiterlijk zes maanden voor het einde van de 

halve of hele zittingsperiode van de ledenraad kandidaat te stellen voor het lidmaatschap 
van de ledenraad, onverminderd het in de statuten ten aanzien van onverenigbare 
betrekkingen bepaalde.  
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2. Ieder lid ontvangt een aanmeldingsformulier van de verkiezingscommissie welke ingevuld 
en ondertekend teruggestuurd dient te worden. 

3. Tot uiterlijk zes maanden voor het einde van de halve of hele zittingsperiode van de 
ledenraad kan door tenminste vijf leden van de vereniging gezamenlijk een voordracht tot 
kandidaatstelling bij de verkiezingscommissie worden ingediend. Het voorgedragen lid 
dient de voordracht mede te ondertekenen.  

4. Een lid kan slechts één ander lid voordragen. 
5. Indien een lid zowel zichzelf kandidaat heeft gesteld als door tenminste vijf andere leden 

van de vereniging is voorgedragen, wordt hij voor het verloop van de stemming geacht te 
zijn voorgedragen.  

Artikel 4.3 
Op het aanmeldingsformulier stelt de kandidaat zich via een beknopte cv eventueel met foto 
voor, vergezeld van een korte motivatie waarom hij/zij zich kandidaat heeft gesteld. 

Hoofdstuk 5: Het controleren van de aanmeldings- 
formulieren van de kandidaten  
Artikel 5.1 

1. De verkiezingscommissie controleert de aanmeldingsformulieren op hun juistheid en 
of op de opgave niet meer dan één naam van een kandidaat voorkomt. 

2. De verkiezingscommissie kan deze taak delegeren aan het werkapparaat.  
Artikel 5.2 
Ongeldig is de opgave  

a. die te laat binnen komt; 
b. die meer dan één naam van een kandidaat bevat; 
c. die niet op het juiste aanmeldingsformulier is aangemeld; 
d. van iemand die niet aan de voorwaarden van artikel 2 voldoet; 
e. die niet ondertekend is.  

Hoofdstuk 6: Het stemmen 
Artikel 6.1  
Indien het aantal leden dat zich kandidaat stelt minder is dan zestig, dan is de 
verkiezingscommissie bevoegd deze leden, mits zij aan de vereisten voldoen, te benoemen. 
Artikel 6.2 
De verkiezingscommissie stelt vast hoe en volgens welke regels de verkiezing van de 
ledenraad loopt, met dien verstande dat: 
a. Bij stemming alle stemmen worden geteld in de maand september/oktober voorafgaande 
aan het einde van de zittingsperiode van de ledenraad.  
b. Bij stemming mag een lid één stem uitbrengen op de kandidaat van zijn keus.  

Hoofdstuk 7: Het tellen van de stemmen 
Artikel 7.1 
Tijdens de vergadering van de verkiezingscommissie in de maand september/oktober 
voorafgaande aan het einde van de zittingsperiode van de ledenraad worden de stemmen 
geteld. 
Artikel 7.2 
De verkiezingscommissie stelt vast:  
a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen; 
b. de geldigheid van de uitgebrachte stemmen. 
Artikel 7.3 
Een lid mag één stem uitbrengen op de kandidaat van zijn of haar keuze. 
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Artikel 7.4 
Ongeldig zijn de stemmen die: 

a. te laat binnen zijn gekomen; 
b. die meer dan één naam van een kandidaat bevatten; 
c. niet van een stemgerechtigde zijn.  

Hoofdstuk 8: Vaststelling van de verkiezingsuitslag 
Artikel 8 

1. Na het tellen van de stemmen wordt de uitslag van de verkiezingen door de 
verkiezingscommissie vastgelegd in een verslag. 

2. Degene die tot lid van de ledenraad is gekozen ontvangt hiervan schriftelijk bericht 
van de verkiezingscommissie. 

3. De uitslag van de stemming wordt zo spoedig mogelijk aan de leden bekend 
gemaakt. 

4. De verkiezingscommissie kan deze taken delegeren aan het werkapparaat. 

Hoofdstuk 9: Zittingsduur ledenraadsleden 
Artikel 9.1 
De leden van de ledenraad worden in beginsel gekozen voor een periode van vier jaren en 
kunnen na het verstrijken van deze periode opnieuw, maar met een maximum van nog eens 
twee maal vier jaren, verkiesbaar worden gesteld.  
Artikel 9.2 
De maximale zittingsperiode van een lid in de ledenraad is derhalve 12 jaar.  
Artikel 9.3 
De zittingsperiode van de nieuwe ledenraad vangt aan op de eerste dag van het nieuwe 
verenigingsjaar volgende op dat waarop hun verkiezing plaatsvond en eindigt in alle gevallen 
op één en dertig december voorafgaande aan de nieuwe zittingsperiode van de ledenraad.  
Artikel 9.4 
Ledenraadsleden kunnen ook, althans voor zover er vacante zetels zijn, tussentijds 
benoemd worden, en wel halverwege de termijn van een zittingsperiode. Ook kunnen zij 
benoemd worden als opvolger van een voorganger.  
Artikel 9.5 
Treedt een lid van de ledenraad om wat voor reden dan ook tussentijds terug, of komt deze 
tussentijds onverhoopt vacant dan treedt de verkiezingscommissie opnieuw in functie 
teneinde te voorzien in de tussentijds ontstane vacature. 
Artikel 9.6 
Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt voorts:  

a. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken. 

Hoofdstuk 10: Slotbepaling 
Artikel 10 
De werkwijze van de verkiezingscommissie wordt nader in een door de ledenraad vast te 
stellen verkiezingenprocedure vastgesteld.  
 


