BESTUURSVERKIEZINGEN 2018
2 extra bestuursleden

VERKIEZINGSREGLEMENT
TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1: PROCEDURE VERKIEZING NATIONAAL BESTUUR
-

Conform de afspraken binnen de AV van Jongsocialisten vzw om de Raad van Bestuur, worden er
verkiezingen gehouden voor twee nieuwe leden die zich zullen vervoegen bij de huidige Raad van
Bestuur. Op die manier zal de Raad van Bestuur opnieuw bestaan uit 10 leden, zoals staat beschreven
in de statuten.

-

Het huidige nationaal bestuur van Jongsocialisten vzw stelt de procedures vast met betrekking tot de
kandidaatstellingen, het verloop van de verkiezing en het voeren van campagne voor de
bestuursverkiezingen 2018, voor de reeds lopende bestuurstermijn 2018-2019.

ARTIKEL 2: KANDIDAATSTELLING
-

Alle leden van Jongsocialisten vzw die op 1 januari 2018 nog geen 29 jaar oud waren (dwz: in 2018 of
2019 geen 31 jaar of ouder worden) én bij de start van de verkiezingen, op 1 augustus 2018 reeds 2
maanden of langer geregistreerd zijn als lid in het centraal ledenbestand zoals vastgelegd door het
nationaal secretariaat van Jongsocialisten vzw, kunnen zich kandidaat stellen vanaf 1 juli 2018 voor een
mandaat als lid van de Raad van Bestuur van Jongsocialisten vzw.

-

Een kandidatuurstelling door een lid van Jongsocialisten vzw is enkel geldig wanneer de kandidaat alle
nodige documenten per mail bezorgt aan het nationaal secretariaat via info@jongsocialisten.be en dit
ten laatste op 31 juli 2018 om 12u00 en na goedkeuring van de kandidatuur door de
verkiezingscommissie. Deze commissie bestaat uit: Kaoutar Oulichki, Renzo Clevers & Yana Giovanis
(nationaal bestuursleden) en Ine Vanhove (medewerker Jongsocialisten vzw).

-

Wanneer voor een bepaalde functie onvoldoende geldige kandidaturen werden ontvangen op 31 juli
om 12u00, wordt de verkiezing uitgesteld naar het najaar van 2018. Op die manier kan de Raad van
Bestuur zich onder de huidige bezetting concentreren op de aanloop van verkiezingen in oktober 2018.

-

Alle kandidatuurstellingen worden publiek gemaakt op woensdag 1 augustus 2018 via aankondiging
op de website van Jongsocialisten vzw (www.jongsocialisten.be). Deze bekendmaking wordt tevens
per elektronische nieuwsbrief aangekondigd bij alle leden. Deze nieuwsbrief geldt als officiële
uitnodiging voor deelname aan de online verkiezingen.

-

Een persoon kan zich slechts kandidaat stellen voor één functie; wie reeds een functie heeft binnen de
Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur, kan zich dus niet kandidaat stellen. Kandidaatstelling
voor meerdere functies heeft de ongeldigheid van alle kandidaturen tot gevolg.
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ARTIKEL 4: STEMGERECHTIGDHEID
-

Stemgerechtigd is iedereen die:
o
o
o

-

Reeds twee maanden lid is van Jongsocialisten vzw op de dag van de start van de
verkiezingen (dus voor 1 juni 2018 geregistreerd werd als lid bij het nationaal secretariaat).
Op 16 augustus 2018, het einde van de stemming van jongsocialisten vzw, ten hoogste 30
jaar oud is. Bij twijfel mag de verkiezingscommissie de geboortegegevens opvragen.
Iedereen die zelf zijn of haar stem uitbrengt. Volmachten zijn niet toegestaan.

De stemming voor alle vacante functies vindt enkel online plaats. Alle leden kunnen stemmen voor de
functie van nationaal bestuurslid.
Online stemmen kan via de stemmodule op onze website (www.jongsocialisten.be), na registratie,
vanaf woensdag 1 augustus 2018 12:00 tot donderdag 16 augustus 2018 12:00. De stemmodule staat
onder toezicht van de verkiezingscommissie, de webmaster van Jongsocialisten vzw en de nationaal
secretaris van sp.a, Alain André.

ARTIKEL 5: PROCEDURE STEMMING

-

Om geldig te stemmen voor de verkiezing van de nationaal bestuursleden moet op het bewuste
stemformulier, waarop alle kandidaat-bestuursleden vermeld worden, minimaal één en maximaal twee
stemvakken aangekruist worden. De namen van de bestuursleden worden in een willekeurige volgorde
op het stemformulier geplaatst.

-

De stemming gebeurt enkel online en dit van woensdag 1 augustus 2018 om 12:00 tot donderdag 16
augustus 2018 om 12:00 via onze website.
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TITEL II: VERKIEZING NATIONAAL BESTUURSLEDEN
Artikel 6: KANDIDATUUR
-

Kandidaat-bestuursleden stellen zich kandidaat door voor 31 juli 2018 om 12u00 per mail aan
info@jongsocialisten.be de volgende gegevens te bezorgen: recente foto van hoge kwaliteit die
gebruikt zal worden in de communicatie, volledig ingevuld kandidatenformulier (zie website of op te
vragen via info@jongsocialisten.be) en een intentieverklaring (vorm beschreven in kandidatenformulier).

-

Kandidaten dienen zich vrij te maken op 11 augustus 2018 voor een vragenronde van leden. We komen
dan samen op de Grasmarkt voor een live gesprek met de leden. Kandidaten die op deze dag fysiek
niet aanwezig kunnen zijn, zullen worden uitgenodigd voor een online gesprek.

ARTIKEL 7: VERLOOP VAN DE STEMMING
-

De stemming voor deze twee functies zal volledig online verlopen. Stemmen kan van woensdag 1
augustus om 12:00 tot donderdag 16 augustus 2018 om 12:00 voor een termijn van anderhalf jaar
(augustus 2018 t.e.m. 31 december 2019).

ARTIKEL 8: PROCEDURE TELLING

-

Voor de verkiezing van de nationaal bestuursleden wordt voor elke kandidaat het aantal geldige
stemmen online geregistreerd. Vervolgens worden alle kandidaten gerangschikt volgens score. Zoals
verplicht in de statuten dient het voltallige nationaal bestuur uit minstens vier vrouwen en minstens vier
mannen te bestaan. Afhankelijk van de geslachten van de voorzitter (VZ), ondervoorzitter (OVZ) en
internationaal secretaris (IS) wordt het nationaal bestuur verder aangevuld. Daar we reeds een
vrouwelijke voorzitter, een mannelijke ondervoorzitter en een vrouwelijke internationaal secretaris
hebben, zal de indeling als volgt zijn:
VZ + OVZ + IS

7 verkozen nationaal bestuursleden

2 vrouwen,

•
2 vrouwen met hoogste aantal stemmen
•
3 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 2 kandidaten met hoogste aantal stemmen, ongeacht hun geslacht, wanneer
de bovenvermelde verkozen kandidaten niet worden meegerekend

1 man

➢

We hebben reeds 3 vrouwen in onze raad van Bestuur. Bijgevolg voegen
we dus minstens één mannelijk bestuurslid toe aan onze huidige
bezetting. Er zullen dus ofwel twee mannelijke kandidaten worden
gekozen, ofwel 1 mannelijk en één vrouwelijke.

-

Indien twee of meerdere kandidaat-bestuursleden een ex aequo behalen bij betwiste verkozen
plaatsen, is de stemming voor deze kandidaten onbeslist. Daarop wordt in de loop van de maand
augustus een nieuwe verkiezingsronde georganiseerd. De uitslag van de volledige stemming voor de
kandidaat-bestuursleden wordt pas vrijgegeven als de resultaten van de tweede ronde verwerkt zijn.
De uitgebrachte geldige stemmen voor de kandidaten waarvan de stemming onbeslist is, blijven ook in
de tweede ronde geldig.

-

De stemmen per kandidaat worden bekend gemaakt op de eerstvolgende Algemene Vergadering,
waarop de verkiezing van het nieuwe nationaal bestuur bekrachtigd wordt. Kandidaten kunnen hun
eigen stemmenaantal altijd opvragen bij de verkiezingscommissie.
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ARTIKEL 9: TUSSENTIJDSE VERKIEZING
-

Conform de statuten kan een nationaal voorzitter, nationaal ondervoorzitter, internationaal secretaris of
nationaal bestuurslid zijn of haar mandaat ten allen tijde neerleggen. De Algemene Vergadering kan
eerder genoemde functionarissen tevens uit hun functie ontslaan.

-

Bij het ontslag van de nationaal voorzitter neemt de ondervoorzitter de functie van nationaal voorzitter
over. Er wordt tussentijds één nationaal bestuurslid verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.
Het bestuur verkiest in hun midden een nieuwe nationaal ondervoorzitter.

-

Bij het ontslag van de ondervoorzitter wordt er via een tussentijdse verkiezing een nieuwe
ondervoorzitter verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

Bij het ontslag van de internationaal secretaris wordt er via een tussentijdse verkiezing een nieuwe
internationaal secretaris verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

Bij het ontslag van een nationaal bestuurslid wordt er via een tussentijdse verkiezing een nationaal
bestuurslid verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

De herverkiezing gebeurt volgens dit verkiezingsreglement, rekening houdend met:
o
o

Kandidaten mogen op 31 december 2019 slechts 30 jaar zijn of jonger
Het geslacht van de kandidaten moet de geslachtverdeling zoals beschreven in de
statuten (minstens 4 vrouwen, minstens 4 mannen) respecteren. In de praktijk kan dit
betekenen dat slechts vrouwelijke of mannelijke kandidaten in aanmerking komen voor een
mandaat.
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