
 

Verkiezingsreglement van VVA-Limburg 

Art. 1. De bestuursverkiezing wordt georganiseerd door het verkozen bestuur van de VVA-Limburg. 

Art. 2. De bestuursverkiezing wordt aangekondigd in een nieuwsbrief van de VVA-Limburg, te 

verschijnen ten laatste 2 maanden voor de maand van de verkiezing. In deze nieuwsbrief wordt de 

kandidatuurstelling opengesteld en de modaliteiten voor de bestuursverkiezing worden tijdig 

meegedeeld. 

Art. 3. Alle betalende leden van de VVA-Limburg kunnen zich schriftelijk per brief of door een 

mailbericht kandidaat stellen bij de secretaris(sen) tot 15 dagen voor de datum van de verkiezing.  

Art. 4. Na de afsluiting van de kandidatuurstelling stelt het bestuur een kiescomité aan van 3 leden die 

geen kandidaat zijn. 

Art. 5. De voorzitter van het kiescomité maakt na de telling de uitslag van de verkiezing bekend. De 

verkozen kandidaten worden vernoemd in volgorde van het behaalde getal stemmen. Het behaalde 

stemmengetal wordt niet meegedeeld. 

Art. 6. Er worden 8 bestuursleden verkozen als volgt: 

- Als er 8 kandidaten of minder zijn, worden zij ambtshalve in het bestuur verkozen.  

- Als er méér dan 8 kandidaten zijn, dan kunnen er van de kandidaten-niet-academici maximaal 2 in 

het bestuur verkozen worden en worden er minimum 6 mandaten voorbehouden voor kandidaten-

academici. De kandidaten met de meeste stemmen zijn verkozen, waarvan maximaal 2 kandidaten-

niet-academici. 

- Als er méér dan 8 kandidaten zijn doch waarvan er minder dan 6 academicus zijn, dan zijn de 

kandidaten-academici ambtshalve verkozen en beperkt de verkiezing zich tot de kandidaten-niet-

academici voor de invulling van de vacante mandaten. Voor deze vacante mandaten zijn de 

kandidaten-niet-academici met de meeste stemmen verkozen. 

Art. 7. De stemming gebeurt schriftelijk en geheim. 

Art. 8. Alle betalende leden zijn stemgerechtigd. 

Art. 9. Iedere stemgerechtigde moet voor minimaal 4 en maximaal 8 kandidaten stemmen, anders is 

de stem ongeldig. 

Art. 10. Een verkozen bestuurslid dat geen zitting neemt in het bestuur wordt vervangen door de niet 

verkozen kandidaat met de meeste stemmen. Indien er reeds 2 niet-academici in het bestuur zetelen, 

dan moet de opvolger een academicus zijn. 

Art. 11. De bestuursfuncties worden door de verkozen bestuurders onder elkaar toebedeeld. Bij 

staking van stemmen heeft de verkozene met de meeste stemmen de beslissende stem.  

Art. 12. De voorzitter en de ondervoorzitter moeten academici zijn.  

Art. 13. De bestuurders worden verkozen voor een mandaat van 3 jaar en zij zijn herverkiesbaar.  

Art. 14. Elke stemgerechtigde kan voor de stemming schriftelijk volmacht verlenen aan een ander 

aanwezig stemgerechtigd lid met vermelding op de volmacht van de datum, voornaam, naam, adres 

en handtekening van de volmachtgever en met de vermelding van voornaam en naam van de 

volmachthouder. Elke stemgerechtigde mag slechts over één volmacht beschikken.  

Art. 15. Bij gelijkheid van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter beslissend.  

Art. 16. De bestuurders verbinden er zich toe de VVA-Limburg te besturen op basis van het bestaande 

bestuursreglement. 


