VERKIEZINGSREGLEMENT
Reglement voor de verkiezing van de verkiesbare leden van de Raad van Toezicht.
VOORBEREIDING VERKIEZING
1. Een bestuursjaar loopt van februari tot februari. De verkiezing van de verkiesbare leden van de Raad van
Toezicht wordt in beginsel gehouden in de derde week van de eerste maand van het jaar waarin een
einde komt aan de zittingsperiode van vier jaar.
2. Het bestuur bepaalt de datum van de verkiezing van de verkiesbare leden van de Raad van Toezicht.
3. Het bestuur roept, tegelijk met het bekendmaken van de datum van de verkiezing, alle stemgerechtigde
poorters op tot het stellen van kandidaten.
4. Een kandidatuur dient per e-mail bij het bestuur te worden ingediend, voorzien van tien verschillende
namen, poorterspasnummers en e-mailadressen van tien poorters die de kandidatuur ondersteunen.
Indien aftredende leden van de Raad van Toezicht zich herkiesbaar stellen, behoeft hun kandidatuur niet
de genoemde ondersteuning van tien Poorters.
5. Het bestuur bepaalt de sluitingsdatum van de kandidaatstelling.
6. De termijn tussen de oproep tot kandidaatstelling en de sluitingsdatum van de kandidaatstelling dient
minimaal twee weken te bedragen.
7. De termijn tussen de sluitingsdatum van de kandidaatstelling en de datum van de verkiezing dient
minimaal drie weken te bedragen.
8. Het bestuur benoemt een verkiezingscommissie, die bestaat uit een lid van de Raad van Toezicht (mits
niet verkiesbaar) en twee poorters, die geen lid mogen zijn van de Raad van Toezicht. Het lid van de Raad
van Toezicht wordt secretaris van de verkiezingscommissie.
VASTSTELLING LIJST VAN KANDIDATEN
1. De verkiezingscommissie controleert op de dag na sluiting van de kandidaatstelling de kandidaturen op
geldigheid en stelt in alfabetische volgorde de kandidatenlijst op. Zij informeert kandidaten indien zij hun
kandidatuur als niet geldig heeft moeten afwijzen. Kandidaten waarvan de kandidatuur geldig is worden
ook geïnformeerd. Van haar besluiten maakt zij verslag.
2. Het bestuur draagt zorg voor de bekendmaking van de kandidaten aan de poorters.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat alle stemgerechtigde poorters de mogelijkheid krijgen tot stemmen.
VASTSTELLING UITSLAG
1. Op de dag volgend op de verkiezingsdag brengt de verkiezingscommissie verslag uit aan het bestuur; bij
gelijk aantal stemmen beslist het lot.
2. Het bestuur stelt de uitslag dezelfde dag vast.
3. Ook op diezelfde dag wordt de uitslag in Nieuwspoort bekend gemaakt.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de gekozen en niet- gekozen kandidaten zo spoedig mogelijk, doch in
elk geval binnen twee dagen na de uitslag van de verkiezing per e-mail op de hoogte worden gebracht.
5. Het bestuur draagt er zorg voor dat de uitslag van de verkiezing in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de
Nieuwspoort website wordt gepubliceerd.
VACATURE
1. Bij een vacature in een categorie, als bedoeld in artikel 19 lid 3 van de statuten, wordt die kandidaat
verkozen verklaard, die bij de verkiezingen op de lijst na de verkozen en benoemde leden in die categorie,
de meeste stemmen heeft gekregen. Bij gebrek aan een kandidaat wordt voor deze categorie een nieuwe
verkiezing uitgeschreven.

