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Een kandidatenlijst vaststellen vraagt een zorgvuldig proces. Het gaat ten slotte om mensen. Van
deze mensen wordt gevraagd en verwacht dat zij de dragers zijn van de uitgangspunten van onze
partij. Het gaat hierin om zowel mensen, als om het uitdragen van ons politieke doel. Onderstaande
procedure wil zo helder en zuiver mogelijk hierin tegemoet komen. Basis voor deze procedure is het
gestelde in het Reglement Kandidaatstelling en Verkiezingen.
1. Bestuur en leden worden in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor te dragen aan de selectiecommissie;
2. Het bestuur heeft haar advies aan de selectiecommissie met betrekking tot de nummers 1 – 9 met
de betreffende kandidaten besproken;
3. De selectiecommissie stelt een concept kandidatenlijst samen. Daarbij wordt rekening gehouden
met adviezen van bestuur en leden maar de commissie mag daarvan afwijken. Deze lijst is door de
selectiecommissie aan het bestuur aangeboden op 20 september 2013;
4. Het bestuur heeft de kandidatenlijst en het advies van de selectiecommissie besproken op 10
oktober 2013;
5. Het bestuur biedt de leden de definitieve concept kandidatenlijst aan op 15 oktober 2013 voor de
algemene ledenvergadering op 14 november 2013. Alle potentiële kandidaten hebben bewilligd
om op de kandidatenlijst van de ChristenUnie te staan;
6. Leden hebben de mogelijkheid om vóór 7 november 2013 een amendement op de kandidatenlijst
schriftelijk of per email in te dienen bij de secretaris van de Kiesvereniging, mevr. Mevr. W. Meijboom, Vlierweg 40, 8072 EX Nunspeet, bram.meijboom@hetnet.nl;
7. Een amendement dient aan de volgende twee criteria te voldoen:
a. een amendement kan slechts in behandeling worden genomen voor zover daarin wordt
voorgesteld om een kandidaat die reeds op het voorstel voor de kandidatenlijst voorkomt, voor een andere positie te kandideren én
b. een amendement kan slechts in behandeling worden genomen indien het ook door de
kandidaat die het betreft, wordt ondersteund;
8. Indien voor een bepaalde positie meerdere kandidaten zijn, wordt de volgende procedure in acht
genomen:
a. Een kandidaat is verkozen indien hij de volstrekte meerderheid van stemmen heeft gehaald;
b. Blanco / ongeldige stemmen tellen niet mee voor het bepalen van de meerderheid;
c. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming
plaats.
d. Wanneer bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie
van beiden is gekozen. Er wordt alleen gestemd wanneer er meer dan één kandidaat is
voor dezelfde positie.
9. Indien een kandidaat die door middel van een amendement voor een andere positie is gekandideerd, een stemming verliest, dan is hij ook kandidaat voor de volgende posities, tenzij de kandidaat anders beslist.
10. Indien een kandidaat door een aangenomen amendement op hogere positie terechtkomt, zakken zowel de kandidaat die aanvankelijk op die positie stond als de kandidaten die op de posities
stonden tot aan die van de kandidaat die op een hogere positie is terechtgekomen, elk een
plaats.
Voor het overige geldt inzake stemmingen hetgeen in de betreffende statuten en reglementen is
bepaald.

