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Reglement verkiezingen Ledenraad Woningbouwvereniging Bergopwaarts 
Vastgesteld door de Ledenraad op 13 december 2016 

 

Artikel 1 - Begrippen en definities 
In dit reglement hebben de navolgende begrippen de daarbij vermelde betekenis:  
Bergopwaarts : Woningbouwvereniging Bergopwaarts; 
Het Bestuur  : Het bestuur van Woningbouwvereniging Bergopwaarts; 
Kiesgerechtigde : Meerderjarig lid van Woningbouwvereniging Bergopwaarts, die niet         
   krachtens de statuten in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten is     
   geschorst; 
Kandidaat : Kandidaat-lid van de ledenraad; 
Kiezer   : Een kiesgerechtigd lid die daadwerkelijk zijn stem uitbrengt; 
Kieskring : Een gebied, waar bij verkiezingen op dezelfde kandidaten kan worden         
   gestemd; 
Ledenraad : De ledenraad van Woningbouwvereniging Bergopwaarts; 
Lid van de ledenraad : De persoon die gekozen is in de ledenraad; 
Statuten  : De statuten van Woningbouwvereniging Bergopwaarts; 
 
Artikel 2 - Directe verkiezingen 
De leden van de ledenraad worden middels directe verkiezingen gekozen door de stemgerechtigde 
leden. 
 
Artikel 3 - Verkiezingsdatum en organisatie 
1. De ledenraad geeft het bestuur opdracht om verkiezingen uit te schrijven, waarbij alle leden in 

de gelegenheid worden gesteld om stemmen uit te brengen op de aangemelde kandidaten, op 
de wijze zoals hierna is bepaald met inachtneming van de statuten. 

2. Het bestuur stelt de kandidaatstelling en verkiezingstermijnen vast, alsmede de wijze waarop de 
leden in de gelegenheid worden gesteld om stemmen uit te kunnen brengen. 

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de verkiezingen volgens de 
bepalingen in de statuten en dit reglement. 

4. De ledenraad stelt een verkiezingscommissie in van tenminste drie leden, belast met de 
waarneming van en controle over het verkiezingsproces, waarbij de commissie onder meer:  
a. beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen; 
b. vaststelt welke aantal stemmen op iedere kandidaat is uitgebracht; 
c. vaststelt welke kandidaten zijn gekozen. 

      Leden en niet leden van Woningbouwvereniging Bergopwaarts kunnen tot lid van de 
      verkiezingscommissie worden benoemd. 
 
Artikel 4 - Kandidaatstelling en onverenigbaarheden 
1. Kiesgerechtigde leden van de vereniging kunnen zich als kandidaat aanmelden en zich aldus 

verkiesbaar stellen.  
I. Een kandidaat kan niet zijn: 
Een lid van ledenraad waarvan de zittingsperiode genoemd in artikel 10 lid 5 van de statuten is 
verstreken; 
II. Lid van de ledenraad kan niet zijn degene, die: 
a. lid van het bestuur is of lid is van de Raad van Commissarissen; 
b. een dienstverband heeft met de vereniging of een dochtermaatschappij; 
c. belast is met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de vereniging; 
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d. lid is van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de vereniging 
haar zetel heeft of van een gemeente waar zij feitelijk werkzaam is dan wel voornemens is 
werkzaam te worden; 

e. lid is van de gemeenteraad van de gemeente waar de vereniging haar zetel heeft of van een 
gemeente waar zij feitelijk werkzaam is dan wel voornemens is werkzaam te worden; 

f. lid is van het college van gedeputeerde staten van de provincie waar de vereniging haar zetel 
heeft of van een provincie waar de vereniging feitelijk werkzaam is dan wel voornemens is 
werkzaam te worden; 

g. lid is van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van de 
gemeenten of de provincies te behartigen; 

h. bestuurslid is, of in de direct daaraan voorafgaande drie jaar bestuurslid is geweest, van een 
bij de vereniging betrokken huurdersorganisatie in de zin van de Wet op het overleg 
huurders-verhuurder. 

2. Het bestuur stelt vooraf de voorwaarden voor kandidaatstelling vast en oordeelt over de 
aanmelding van kandidaten. Ingeval van een afwijzend oordeel van het bestuur  over een 
aangemelde kandidaat als bedoeld in artikel 11.3 van de statuten, heeft de betrokkene het recht 
van beroep bij de Raad van Commissarissen. Dit beroep dient door de betrokkene binnen 
veertien dagen na ontvangst van het afwijzend oordeel schriftelijk bij de Raad van 
Commissarissen te worden ingesteld, bij gebreke waarvan ieder recht op beroep komt te 
vervallen.  

3.    Na ontvangst van het beroepschrift zal de betrokkene zo spoedig mogelijk door de Raad van 
Commissarissen worden gehoord. Het besluit van de Raad van Commissarissen tot het gegrond 
of ongegrond verklaren van het ingestelde beroep wordt genomen bij volstrekte meerderheid 
van de uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 22.2 van de statuten is  van 
overeenkomstige toepassing. Indien de Raad van Commissarissen, om welke reden dan ook, niet 
binnen twee maanden nadat de betrokkene beroep heeft ingesteld tegen een besluit als 
bedoeld in artikel 11.3 van de statuten heeft besloten om het beroep gegrond of ongegrond te 
verklaren, wordt de Raad van Commissarissen geacht te hebben besloten tot het gegrond 
verklaren van het beroep. Het besluit van de Raad van Commissarissen op het ingestelde beroep 
is voor alle partijen bindend. 

4.  De aangemelde kandidaten worden ingedeeld in door de ledenraad vast te stellen kieskringen. 
 
Artikel 5 - Verkiezingen: stemming 
1. De verkiezing van de leden van de ledenraad vindt plaats door geheime stemmingen. 
2. Aan de kiesgerechtigden wordt een stembiljet uitgereikt, waarop per kieskring wordt opgegeven:  

a. het aantal zetels in de ledenraad; 
b. het aantal vacatures; 
c. welke kandidaten zijn aangemeld; 
d. de wijze waarop het stembiljet moet worden ingediend.  

3. Het aantal stemmen dat een kiesgerechtigde kan uitbrengen is gelijk aan het aantal vacatures in 
de kieskring. 

4. Stembiljetten worden door kiezers geretourneerd aan het centrale stembureau. 
 
Artikel 6 – Verkiezingen 
1. Kiezers brengen hun stem uit in de kieskring waar zij wonen. Stemmen op kandidaten uit een 

andere kieskring is niet mogelijk. 
2. Indien in een kieskring het aantal kandidaten gelijk is aan of lager dan het aantal (vacante) zetels, 

wordt geen stemming gehouden maar wordt aan de leden voorgelegd of zij instemmen met de 
benoeming van betreffende kandidaten in de ledenraad.  
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Artikel 7 - Tellen van de stemmen 
1. Er wordt een centraal stembureau ingesteld, waar de uitgebrachte stemmen worden geteld na 

sluiting van de verkiezingen. 
2. Het centrale stembureau telt het aantal geldige stemmen dat de kandidaten hebben behaald. 
3. De telling vindt plaats onder toezicht van de verkiezingscommissie belast met de waarneming en 

de controle over het verloop van het verkiezingsproces indien deze commissie is ingesteld. 
4. Een stembiljet is ongeldig als het door de kiezer ongeldig is gemaakt door het biljet te 

beschadigen, door meer stemmen uit te brengen dan er vacatures zijn of door het te gebruiken 
voor andere doeleinden dan het stemmen op de op het biljet vermelde kandidaten. 

 
Artikel 8 - Uitslag van de verkiezingen 
1. De kandidaten die achtereenvolgens de meeste stemmen hebben behaald zijn verkozen mits het 

aantal uitgebrachte stemmen op een kandidaat niet kleiner is dan 10% van het aantal leden dat 
in de desbetreffende kieskring aan de stemming heeft deelgenomen. 

       Bij een gelijk aantal stemmen beslist het lot. 
2. Per kieskring worden de niet verkozen kandidaten waarop stem is uitgebracht op een reservelijst 

geplaats, en wel in volgorde waarin zij achtereenvolgens het meeste stemmen hebben behaald. 
3.  Het bestuur maakt de verkiezingsuitslag bekend aan de kandidaten en de leden. 
4. De ledenraad treedt in functie binnen zes weken na het houden van de verkiezingen. 
 
Artikel 9 – Overgangsbepaling 
1.    Bij de eerstvolgende verkiezingsronde na vaststelling van dit reglement op 13 december 2016 is      

  artikel 4 lid 1 onderdeel I. niet van toepassing op maximaal de helft van het huidige aantal leden    
  van de Ledenraad.  

2.    De Ledenraad kiest uit haar midden de leden als bedoeld in lid 1. 
3.    Leden van de Ledenraad als bedoeld in lid 1 kunnen zich na de maximale zittingsperiode als    
        bedoeld in artikel 10 lid 5 van de statuten voor één periode van vier (4) jaar herkiesbaar stellen. 
4.    Artikel 9 verliest haar kracht en komt te vervallen zodra de eerstvolgende verkiezingsronde als        
        bedoeld in lid 1 zijn gehouden.  


