
 
 
VERKIEZINGSREGLEMENT: 
 
Sedert  enkele jaren is onze club een v.z.w. geworden en één van de verplichtingen van een v.z.w. is 
dat er geregeld  verkiezingen  worden gehouden voor een Raad van Beheer 
Bij ons gebeurt dit om de twee jaar. Het reglement regelt een aantal zaken in dit verband. 
 
Het betreft: de aanpassing van het aantal beheerders, de procedure bij onvoldoende kandidaten en  
het principe van het tweejaarlijkse mandaat . 
 
 
VERKIEZINGSREGLEMENT BC PIETERMAN 
 
1 De Raad van Beheer wordt om de twee jaar, en wel in de pare jaren, verkozen. Bij deze 
gelegenheid zijn alle beheerders uittredend. 
 
2. Het aantal leden van de Raad van Beheer wordt bepaald op basis van het aantal leden van de club, 
zowel effectieve (eerste) als steunende (tweede) leden. Ereleden komen niet in aanmerking voor het 
bepalen van het aantal beheerders. 
 
Het aantal leden van de Raad van Beheer bedraagt: 
 
- 7 als de club minder dan 200 leden telt; 
- 9 als de club 200 leden of meer telt. 
 
De uittredende Raad van Beheer stelt het aantal te verkiezen mandaten vast op basis van het aantal 
leden op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de verkiezing 
 
3. Tijdens de maand december voorafgaand aan de verkiezing wordt de oproep tot kandidaatstelling 
ad valvas en gedurende tenminste twee weken uitgehangen  in de club. De kandidaturen moeten bij 
de secretaris ingediend worden tenminste vier weken voor de algemene vergadering . Alleen leden 
voor wie Pieterman de hoofdclub is (effectieve leden) kunnen hun kandidatuur stellen. Uittredende 
leden van de Raad van Beheer zijn onbeperkt herkiesbaar. 
 
4. Als er minder of evenveel kandidaten zijn dan het aantal te begeven mandaten, of als er één 
kandidaat méér is,  worden alle kandidaten zonder verkiezing aangesteld. 
 
5. De secretaris stuurt een stembrief op tijdens de vierde week voor de algemene vergadering aan 
alle leden,  zowel effectieve als steunende. Deze wordt onder gesloten omslag door de kiezer in de 
stembus gestoken of verstuurd naar de secretaris die hem dan onder gesloten omslag in de stembus 
deponeert. Het versturen gebeurt op risico van de kiezer. 
 
6. De uittredende Raad van Beheer stelt uit de leden die geen kandidaat zijn een stembureau samen 
van tenminste twee personen. Deze zullen op de algemene vergadering de geldigheid van de 
stembrieven nagaan en de stemmen onder geheimhouding tellen. 
 
7. Een stembrief is slechts geldig als hij voorzien is van een gekleurde stempel die er voor de 
verzending naar de leden is op aangebracht. 



 
8. Elk stemgerechtigde mag ten hoogste zoveel stemmen uitbrengen als er te begeven mandaten 
zijn. Hij mag per kandidaat slechts één stem uitbrengen. 
 
9. Als er voor de laatste plaats een ex-aequo is tussen twee kandidaten dan worden beide kandidaten 
verkozen. Is er een ex-aequo tussen méér dan twee kandidaten dan beslissen de aanwezigen op de 
algemene vergadering met geheime stemming over deze ex-aequo.. 
 
10. De algemene vergadering is bevoegd bij elke betwisting over de geldigheid van stembrieven. 
 
11. De nieuwe Raad van Beheer treedt onmiddellijk in functie. 
 
12. Bij ontslag om welke reden dan ook van één der beheerders wordt deze automatisch vervangen 
door de eerste opvolger. Bij ontstentenis van opvolgers kunnen de overblijvende beheerders 
beslissen, hetzij om tussentijdse verkiezingen uit te schrijven voor de opengevallen plaats(en), hetzij 
om tot aan de volgende verkiezing niet in aantal te blijven. In géén geval kunnen beheerders door 
co-optatie worden aangeduid. 


