NATIONALE BESTUURSVERKIEZINGEN 2018-2019

VERKIEZINGSREGLEMENT
TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1: PROCEDURE VERKIEZING NATIONAAL BESTUUR
-

Conform de statuten van Jongsocialisten vzw worden tweejaarlijks nationale bestuursverkiezingen
gehouden voor één nationaal voorzitter, één nationaal ondervoorzitter, één internationaal secretaris en
zeven nationaal bestuursleden.

-

Het huidige nationaal bestuur van Jongsocialisten vzw stelt de procedures vast met betrekking tot de
kandidaatstellingen, het verloop van de verkiezing en het voeren van campagne voor de
bestuursverkiezingen 2017, voor de bestuurstermijn 2018-2019.

ARTIKEL 2: PROCEDURE VERKIEZING ALGEMENE VERGADERING
-

Conform de statuten maakt het nationaal bestuur (10 bestuursleden, waaronder één voorzitter,
ondervoorzitter en internationaal secretaris) van rechtswege deel uit van de Algemene Vergadering.
De overige 14 leden van de Algemene Vergadering worden gekozen in het kader van de nationale
bestuursverkiezingen in de volgende samenstelling en dit voor een periode van twee jaar (2018-2019):
o
o
o
o
o
o
o

Twee vertegenwoordigers gedomicilieerd in de provincie West-Vlaanderen: één man en
één vrouw1.
Twee vertegenwoordigers gedomicilieerd in de provincie Oost-Vlaanderen: één man en
één vrouw.
Twee vertegenwoordigers gedomicilieerd in de provincie Antwerpen: één man en één
vrouw.
Twee vertegenwoordigers gedomicilieerd in de provincie Limburg: één man en één vrouw.
Twee vertegenwoordigers gedomicilieerd in de provincie Vlaams-Brabant: één man en één
vrouw.
Twee vertegenwoordigers gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: één man en
één vrouw.
Twee vertegenwoordigers vanuit het studentennetwerk: één man en één vrouw.

ARTIKEL 3: KANDIDAATSTELLING
-

Alle leden van Jongsocialisten vzw die op 1 januari 2018 nog geen 29 jaar oud zijn (dwz: in 2018 of 2019
geen 31 jaar of ouder worden) én op het verkiezingscongres reeds 2 maanden of langer geregistreerd
zijn als lid in het centraal ledenbestand zoals vastgelegd door het nationaal secretariaat van
Jongsocialisten vzw, kunnen zich kandidaat stellen vanaf 2 oktober 2017 voor een mandaat als lid van
de Algemene Vergadering, nationaal bestuurslid, internationaal secretaris, nationaal ondervoorzitter of
nationaal voorzitter van Jongsocialisten vzw.

-

Een kandidatuurstelling door een lid van Jongsocialisten vzw is enkel geldig wanneer de kandidaat alle
nodige documenten per mail bezorgt aan het nationaal secretariaat via info@jongsocialisten.be en dit

Wanneer er in dit reglement sprake is van ‘man’ of ‘vrouw’ wordt hiermee bedoeld: ‘een persoon die zich identificeert
als man’ of ‘een persoon die zich identificeert als vrouw’.
1

1

ten laatste op 30 oktober om 12u00 en na goedkeuring van de kandidatuur door de
verkiezingscommissie. Deze commissie bestaat uit: Aaron Ooms, Natascha Clerinx & Maxim Veys
(uittredende nationaal bestuursleden) en Ine Vanhove (medewerker Jongsocialisten vzw).
-

Wanneer voor een bepaalde functie nog géén geldige kandidaturen werden ontvangen op 30
oktober om 12u00, wordt deze vacature verder opgesteld tot 5 november, 00u00. Op die manier kan er
nog naar extra kandidaten gezocht worden via diverse kanalen (persoonlijke aanspreking, website,
facebook, nieuwsbrief). De Algemene Vergadering ontvangt op 30 oktober de lijst vacatures waarvoor
de verlenging toegepast wordt.

-

Alle kandidatuurstellingen worden publiek gemaakt op maandag 6 november 2017 via aankondiging
op de website van Jongsocialisten vzw (www.jongsocialisten.be). Deze bekendmaking wordt tevens
per elektronische nieuwsbrief aangekondigd bij alle leden. Deze nieuwsbrief geldt als officiële
uitnodiging voor deelname aan het verkiezingscongres. Ook in het ledenblad, dat ten laatste één week
voor het verkiezingscongres in de bus valt, worden de kandidaten bekendgemaakt die gekend waren
op 5 november 2017.

-

Een persoon kan zich slechts kandidaat stellen voor één functie; hetzij nationaal voorzitter, hetzij
nationaal ondervoorzitter, hetzij internationaal secretaris, hetzij nationaal bestuurslid, hetzij lid van de
Algemene Vergadering. Kandidaatstelling voor meerdere functies heeft de ongeldigheid van alle
kandidaturen tot gevolg.

ARTIKEL 4: STEMGERECHTIGDHEID
-

Stemgerechtigd is iedereen die:
o
o
o

-

-

-

Reeds twee maanden lid is van Jongsocialisten vzw op de dag van het verkiezingscongres
(dus voor 9 oktober 2017 geregistreerd werd als lid bij het nationaal secretariaat).
Op 9 december 2017, het verkiezingscongres van Jongsocialisten vzw, ten hoogste 29 jaar
oud is. Bij twijfel mag de verkiezingscommissie de geboortegegevens opvragen.
Iedereen die zelf zijn of haar stem uitbrengt. Volmachten zijn niet toegestaan.

De stemming voor alle vacante functies vindt plaats op het verkiezingscongres en online. Alle leden
kunnen stemmen voor de functies van voorzitter, ondervoorzitter, internationaal secretaris en nationaal
bestuurslid.
Online stemmen kan via de stemmodule op onze website (www.jongsocialisten.be), na registratie,
vanaf maandag 4 december 2017 12:00 tot vrijdag 8 december 2017 12:00. De stemmodule staat
onder toezicht van de verkiezingscommissie, de webmaster van Jongsocialisten vzw en de nationaal
secretaris van sp.a, Alain André.
De provinciale/gewestelijke vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering kunnen enkel verkozen
worden door leden die gedomicilieerd zijn in de respectievelijke provincie of gewest.
De vertegenwoordigers van het studentennetwerk in de Algemene Vergadering kunnen enkel verkozen
worden door studerende leden die een geldige studentenkaart kunnen voorleggen.

ARTIKEL 5: PROCEDURE STEMMING
-

Om geldig te stemmen voor de verkiezing van de nationaal voorzitter moet op het bewuste
stemformulier één stemvak aangekruist of gekleurd worden. Wanneer er slechts één kandidaatvoorzitter is, kan er voor of tegen de kandidaat gestemd worden. Bij meer dan één kandidaat worden
de namen van de kandidaten op de stembrief geplaatst in alfabetische volgorde. Het stemformulier is
ongeldig als er geen of meer dan één stemvak aangekruist of gekleurd is, of als de stemintentie
onduidelijk is. De stemming gebeurt tijdens het verkiezingscongres op 9 december 2017 en online van 4
december 2017 om 12:00 tot 8 december 2017 om 12:00 via onze website.

-

Om geldig te stemmen voor de verkiezing van de nationaal ondervoorzitter moet op het bewuste
stemformulier één stemvak aangekruist of gekleurd worden. Wanneer er slechts één kandidaat2

ondervoorzitter is, kan er voor of tegen de kandidaat gestemd worden. Bij meer dan één kandidaat
worden de namen van de kandidaten op de stembrief geplaatst. Het stemformulier is ongeldig als er
geen of meer dan één stemvak aangekruist of gekleurd is, of als de stemintentie onduidelijk is. De
stemming gebeurt tijdens het verkiezingscongres op 9 december 2017 en online van 4 december 2017
om 12:00 tot 8 december 2017 om 12:00 via onze website.
-

Om geldig te stemmen voor de verkiezing van de internationaal secretaris moet op het bewuste
stemformulier één stemvak aangekruist of gekleurd worden. Wanneer er slechts één kandidaatinternationaal secretaris is, kan er voor of tegen de kandidaat gestemd worden. Bij meer dan één
kandidaat worden de namen van de kandidaten op de stembrief geplaatst. Het stemformulier is
ongeldig als er geen of meer dan één stemvak aangekruist of gekleurd is, of als de stemintentie
onduidelijk is. De stemming gebeurt tijdens het verkiezingscongres op 9 december 2017 en online van 4
december 2017 om 12:00 tot 8 december 2017 om 12:00 via onze website.

-

Om geldig te stemmen voor de verkiezing van de nationaal bestuursleden moet op het bewuste
stemformulier, waarop alle kandidaat-bestuursleden vermeld worden, minimaal één en maximaal
zeven stemvakken aangekruist of gekleurd worden. De namen van de bestuursleden worden in een
willekeurige volgorde op het stemformulier geplaatst. Er zijn vier versies van het stemformulier aanwezig,
waarop de namen van de kandidaten telkens in een andere, willekeurige volgorde vermeld zijn. Een
stemformulier is ongeldig als er geen of meer dan zeven stemvakken gekleurd zijn, of als de stemintentie
onduidelijk is. De stemming gebeurt tijdens het verkiezingscongres op 9 december 2017 en online van 4
december 2017 om 12:00 tot 8 december 2017 om 12:00 via onze website.

-

Om geldig te stemmen voor de verkiezing van de leden van de Algemene Vergadering moet op het
bewuste stemformulier, waarop alle kandidaat-AV-leden vermeld worden voor de provincie, het
gewest of het netwerk in kwestie, exact twee stemvakken aangekruist of gekleurd worden, één stem
voor een vrouwelijke kandidaat en één stem voor een mannelijke kandidaat. Een stemformulier is
ongeldig als er minder of meer dan twee stemvakken gekleurd zijn, of als de stemintentie onduidelijk is.
De stemming gebeurt tijdens het verkiezingscongres op 9 december 2017 en online van 4 december
2017 om 12:00 tot 8 december 2017 om 12:00 via onze website.

-

Een nieuw stemformulier kan uitzonderlijk bezorgd worden, indien er fouten of vergissingen bij het
invullen plaatsvonden. Het foutieve formulier wordt bij het overhandigen van een nieuw stemformulier
meteen vernietigd.

-

Het toezicht op de stemverrichtingen en het tellen van de stemmen gebeurt door de telcommissie.
Deze telcommissie bestaat uit:
o
o

De verkiezingscommissie: drie uittredende bestuursleden die geen kandidaat zijn voor één
van de vacante functies en een vaste medewerker van Jongsocialisten vzw.
Twee vrijwillge leden die geen kandidaat zijn voor één van de vacante functies

-

Wanneer de stemverrichtingen afgesloten zijn, worden de stembussen gesloten naar het tellokaal
overgebracht, onder toezicht van de telcommissie. Enkel de leden van de telcommissie en eventuele
getuigen van de kandidaat-voorzitters worden toegelaten in het telbureau.

-

Elke kandidaat-voorzitter mag één getuige afvaardigen die toezicht houdt bij de telling. Deze getuige is
zelf geen kandidaat voor één van de vacante functies en is minstens twee maanden lid van
Jongsocialisten vzw op de dag van het verkiezingscongres.
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TITEL II: VERKIEZING NATIONAAL VOORZITTER, NATIONAAL ONDERVOORZITTER, NATIONAAL
BESTUURSLEDEN EN INTERNATIONAAL SECRETARIS
Artikel 6: KANDIDATUUR
-

Alle kandidaten worden verwacht aanwezig te zijn op de voorrondes.

-

Alle kandidaten worden verwacht aanwezig te zijn op het verkiezingscongres.

-

Kandidaat-voorzitters stellen zich kandidaat door voor 30 oktober 2017 12u00 (tenzij de vacature
verlengd werd, zie titel I artikel 3) per mail aan info@jongsocialisten.be de volgende gegevens te
bezorgen: een recente foto van hoge kwaliteit die gebruikt zal worden in de communicatie, het
volledig ingevuld kandidatenformulier (zie website of op te vragen via info@jongsocialisten.be) en een
intentieverklaring (vorm beschreven in kandidatenformulier).

-

Kandidaat-ondervoorzitters stellen zich kandidaat door voor 30 oktober 2017 12u00 (tenzij de vacature
verlengd werd, zie titel I artikel 3) per mail aan info@jongsocialisten.be de volgende gegevens te
bezorgen: recente foto van hoge kwaliteit die gebruikt zal worden in de communicatie, volledig
ingevuld kandidatenformulier (zie website of op te vragen via info@jongsocialisten.be) en een
intentieverklaring (vorm beschreven in kandidatenformulier).

-

Kandidaat-internationaal secretarissen stellen zich kandidaat door voor 30 oktober 2017 12u00 (tenzij de
vacature verlengd werd, zie titel I artikel 3) per mail aan info@jongsocialisten.be de volgende gegevens
te bezorgen: recente foto van hoge kwaliteit die gebruikt zal worden in de communicatie, volledig
ingevuld kandidatenformulier (zie website of op te vragen via info@jongsocialisten.be) en een
intentieverklaring (vorm beschreven in kandidatenformulier).

-

Kandidaat-bestuursleden stellen zich kandidaat door voor 30 oktober 2017 12u00 (tenzij de vacature
verlengd werd, zie titel I artikel 3) per mail aan info@jongsocialisten.be de volgende gegevens te
bezorgen: recente foto van hoge kwaliteit die gebruikt zal worden in de communicatie, volledig
ingevuld kandidatenformulier (zie website of op te vragen via info@jongsocialisten.be) en een
intentieverklaring (vorm beschreven in kandidatenformulier).

ARTIKEL 7: VERLOOP VAN DE STEMMING
-

Op het verkiezingscongres van Jongsocialisten vzw vindt de verkiezing plaats van de nieuwe nationaal
voorzitter, nationaal ondervoorzitter, internationaal secretaris en nationale bestuursleden voor een
termijn van twee jaar (1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019).

-

Leden ontvangen vier stembrieven: één voor de functie van nationaal voorzitter, één voor de functie
van nationaal ondervoorzitter, één voor de functie van internationaal secretaris en één voor de functie
van nationaal bestuurslid.

ARTIKEL 8: PROCEDURE TELLING
-

Eerst wordt het aantal ingediende stemformulieren geteld. Per nationaal te verkiezen functie (nationaal
voorzitter, nationaal ondervoorzitter, internationaal secretaris, nationaal bestuurslid) mogen er niet meer
ingediende formulieren in de respectievelijke stembus zitten dan dat er uitgereikt werden. Indien dit wel
het geval is, wordt de stemming voor deze bus ongeldig verklaard en moet nog diezelfde dag een
nieuwe stemronde georganiseerd worden.

-

Voor de verkiezing van de nationaal voorzitter wordt het aantal geldige formulieren geteld waarop een
stem voor een kandidaat-voorzitter uitgebracht is.
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i)

Indien er slechts één kandidaat-voorzitter is, is deze niet verkozen indien de kandidaat 50% of
minder ‘ja’-stemmen heeft. In dit geval dienen nieuwe verkiezingen plaats te vinden voor de
functie van nationaal voorzitter maximum twee maanden na het verkiezingscongres.
ii) Indien er twee kandidaat-voorzitters zijn, is de kandidaat met de absolute meerderheid van de
geldige stemmen verkozen.
iii) Indien er meer dan twee kandidaat-voorzitters zijn en geen enkele kandidaat na de eerste
stemronde een absolute meerderheid van de geldige stemmen heeft gekregen dient er een
tweede stemronde te volgen onmiddellijk na de telling. Voor deze tweede stemronde blijven de
twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste stemronde over. In deze tweede
stemronde kan enkel fysiek gestemd worden tijdens het verkiezingscongres. De online geldige
stemmen van de afgevallen kandidaten vervallen.
Bij een ex aequo tussen de verschillende kandidaten volgt onmiddellijk na de telling een nieuwe
stemronde.
-

Voor de verkiezing van de nationaal ondervoorzitter wordt het aantal geldige formulieren geteld
waarop een stem voor een kandidaat-ondervoorzitter uitgebracht is.
iv) Indien er slechts één kandidaat-ondervoorzitter is, is deze niet verkozen indien de kandidaat 50%
of minder ‘ja’-stemmen heeft. In dit geval dienen nieuwe verkiezingen plaats te vinden voor de
functie van nationaal voorzitter maximum twee maanden na het verkiezingscongres.
v) Indien er twee kandidaat-ondervoorzitters zijn is de kandidaat met de absolute meerderheid
van de geldige stemmen verkozen.
vi) Indien er meer dan twee kandidaat-ondervoorzitters zijn en geen enkele kandidaat na de
eerste stemronde een absolute meerderheid van de geldige stemmen heeft gekregen dient er
een tweede stemronde te volgen onmiddellijk na de telling. Voor deze tweede stemronde
blijven de twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste stemronde over. In deze
tweede stemronde kan enkel fysiek gestemd worden tijdens het verkiezingscongres. De online
geldige stemmen van de afgevallen kandidaten vervallen.
Bij een ex aequo tussen de verschillende kandidaten volgt onmiddellijk na de telling een nieuwe
stemronde.

-

Voor de verkiezing van de internationaal secretaris wordt het aantal geldige formulieren geteld waarop
een stem voor een kandidaat-internationaal secretaris uitgebracht is.
vii) Indien er slechts één kandidaat-internationaal secretaris is, is deze niet verkozen indien de
kandidaat 50% of minder ‘ja’-stemmen heeft. In dit geval dienen nieuwe verkiezingen plaats te
vinden voor de functie van internationaal secretaris maximum twee maanden na het
verkiezingscongres.
viii) Indien er twee kandidaat-internationaal secretarissen zijn is de kandidaat met de absolute
meerderheid van de geldige stemmen verkozen.
ix) Indien er meer dan twee kandidaat-internationaal secretarissen zijn en geen enkele kandidaat
na de eerste stemronde een absolute meerderheid van de geldige stemmen heeft gekregen
dient er een tweede stemronde te volgen onmiddellijk na de telling. Voor deze tweede
stemronde blijven de twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste stemronde over. In
deze tweede stemronde kan enkel fysiek gestemd worden tijdens het verkiezingscongres. De
online geldige stemmen van de afgevallen kandidaten vervallen.
Bij een ex aequo tussen de verschillende kandidaten volgt onmiddellijk na de telling een nieuwe
stemronde.

-

Voor de verkiezing van de nationaal bestuursleden wordt voor elke kandidaat het aantal geldige
formulieren geteld waarop één van de uitgebrachte stemmen naar de respectievelijke kandidaat
gaat. Vervolgens worden alle kandidaten gerangschikt volgens score. Zoals verplicht in de statuten
dient het voltallige nationaal bestuur uit minstens vier vrouwen en minstens vier mannen te bestaan.
Afhankelijk van de geslachten van de verkozen voorzitter (VZ), ondervoorzitter (OVZ) en internationaal
secretaris (IS) wordt het nationaal bestuur verder aangevuld als volgt:
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VZ + OVZ + IS

7 verkozen nationaal bestuursleden

3 vrouwen


1 vrouw met hoogste aantal stemmen

4 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 2 kandidaten met hoogste aantal stemmen, ongeacht hun geslacht,
wanneer de bovenvermelde verkozen kandidaten niet worden meegerekend

4 vrouwen met hoogste aantal stemmen

1 man met hoogste aantal stemmen
+ 2 kandidaten met hoogste aantal stemmen, ongeacht hun geslacht, wanneer
de bovenvermelde verkozen kandidaten niet worden meegerekend

2 vrouwen met hoogste aantal stemmen

3 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 2 kandidaten met hoogste aantal stemmen, ongeacht hun geslacht, wanneer
de bovenvermelde verkozen kandidaten niet worden meegerekend

3 vrouwen met hoogste aantal stemmen

2 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 2 kandidaten met hoogste aantal stemmen, ongeacht hun geslacht, wanneer
de bovenvermelde verkozen kandidaten niet worden meegerekend

3 mannen

2 vrouwen,
1 man
1 vrouw,
2 mannen

-

Wanneer er slechts één kandidaat-voorzitter OF kandidaat-ondervoorzitter OF kandidaat-internationaal
secretaris is en deze onvoldoende ‘ja’-stemmen behaalde om verkozen te worden, zal binnen de twee
maanden een nieuw congres georganiseerd worden waarop een nieuwe voorzitter OF ondervoorzitter
OF internationaal secretaris wordt verkozen. Het bestuur bestaat bij niet-verkiezing van een voorzitter OF
ondervoorzitter OF internationaal secretaris tijdelijk uit slechts 9 bestuursleden. De verkiezing van de
nationaal bestuursleden gebeurt als volgt:

Verkozen VZ + IS of
Verkozen VZ + OVZ of

7 verkozen nationaal bestuursleden

Verkozen IS + OVZ
2 vrouwen

2 mannen

1 vrouw, 1 man

-


2 vrouwen met hoogste aantal stemmen

4 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 1 kandidaat met hoogste aantal stemmen, ongeacht
wanneer de bovenvermelde verkozen kandidaten
meegerekend

4 vrouwen met hoogste aantal stemmen

2 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 1 kandidaat met hoogste aantal stemmen, ongeacht
wanneer de bovenvermelde verkozen kandidaten
meegerekend

3 vrouwen met hoogste aantal stemmen

3 mannen met hoogste aantal stemmen
+ 1 kandidaat met hoogste aantal stemmen, ongeacht
wanneer de bovenvermelde verkozen kandidaten
meegerekend

hun geslacht,
niet worden

hun geslacht,
niet worden

hun geslacht,
niet worden

Wanneer er slechts één kandidaat-voorzitter EN één kandidaat-ondervoorzitter OF één kandidaatvoorzitter EN één kandidaat-internationaal secretaris OF één kandidaat-ondervoorzitter en één
kandidaat-internationaal secretaris is, en ze beiden onvoldoende ‘ja’-stemmen behaalden om
verkozen te worden, zal binnen de twee maanden een nieuw congres georganiseerd worden waarop
een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter OF een nieuwe voorzitter en internationaal secretaris OF een
nieuwe ondervoorzitter en internationaal secretaris wordt verkozen. Het bestuur bestaat bij nietverkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter of voorzitter en internationaal secretaris of
ondervoorzitter en internationaal secretaris tijdelijk uit slechts 8 bestuursleden. De verkiezing van de
nationaal bestuursleden gebeurt als volgt:

-
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Verkozen VZ of
Verkozen OVZ of

7 verkozen nationaal bestuursleden

Verkozen IS
vrouw
man

-

3 vrouwen met hoogste aantal stemmen
4 mannen met hoogste aantal stemmen
4 vrouwen met hoogste aantal stemmen
3 mannen met hoogste aantal stemmen






Wanneer er slechts één kandidaat-voorzitter EN één kandidaat-ondervoorzitter EN één kandidaatinternationaal secretaris is, en ze alle drie onvoldoende ‘ja’-stemmen behaalden om verkozen te
worden, zal binnen de twee maanden een nieuw congres georganiseerd worden waarop een nieuwe
voorzitter, ondervoorzitter en internationaal secretaris wordt verkozen. Het bestuur bestaat bij nietverkiezing van een voorzitter en ondervoorzitter en internationaal secretaris tijdelijk uit slechts 6
bestuursleden. De verkiezing van de nationaal bestuursleden gebeurt als volgt:

6 verkozen nationaal bestuursleden



3 vrouwen met hoogste aantal stemmen
3 mannen met hoogste aantal stemmen

-

Wanneer een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en internationaal secretaris verkozen zijn op een later
congres, wordt nog één extra nationaal bestuurslid toegevoegd. Het gaat om het bestuurslid met het
hoogste aantal stemmen (uitgezonderd de eerder aangestelde 6 bestuursleden). Het geslacht van dit
extra nationaal bestuurslid wordt bepaald door de reeds aanwezige verdeling tussen de geslachten,
zodat de regel ‘minstens 4 vrouwen en minstens 4 mannen’ gerespecteerd wordt.

-

Indien twee of meerdere kandidaat-bestuursleden een ex aequo behalen bij betwiste verkozen
plaatsen, is de stemming voor deze kandidaten onbeslist. Daarop wordt de dag zelf een nieuwe
verkiezingsronde georganiseerd. Tijdens die nieuwe stemronde brengen de aanwezige leden opnieuw
hun stem uit en dit enkel voor de kandidaten waarvan de stemming onbeslist is. De uitslag van de
volledige stemming voor de kandidaat-bestuursleden wordt pas vrijgegeven als de resultaten van de
tweede ronde verwerkt zijn. De online uitgebrachte geldige stemmen voor de kandidaten waarvan de
stemming onbeslist is blijven ook in de tweede ronde geldig.

-

Op het Jongsocialisten vzw verkiezingscongres worden na de telling de namen van alle verkozenen
afgeroepen in een willekeurige volgorde.

-

De precieze stemmenaantallen worden niet afgeroepen op het verkiezingscongres. De stemmen per
kandidaat worden wel bekend gemaakt op de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop de
verkiezing van het nieuwe nationaal bestuur bekrachtigd wordt. Kandidaten kunnen hun eigen
stemmenaantal wel altijd opvragen bij de verkiezingscommissie.

ARTIKEL 9: TUSSENTIJDSE VERKIEZING
-

Conform de statuten kan een nationaal voorzitter, nationaal ondervoorzitter, internationaal secretaris of
nationaal bestuurslid zijn of haar mandaat ten allen tijde neerleggen. De Algemene Vergadering kan
eerder genoemde functionarissen tevens uit hun functie ontslaan.

-

Bij het ontslag van de nationaal voorzitter neemt de ondervoorzitter de functie van nationaal voorzitter
over. Er wordt tussentijds één nationaal bestuurslid verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.
Het bestuur verkiest in hun midden een nieuwe nationaal ondervoorzitter.
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-

Bij het ontslag van de ondervoorzitter wordt er via een tussentijdse verkiezing een nieuwe
ondervoorzitter verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

Bij het ontslag van de internationaal secretaris wordt er via een tussentijdse verkiezing een nieuwe
internationaal secretaris verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

Bij het ontslag van een nationaal bestuurslid wordt er via een tussentijdse verkiezing een nationaal
bestuurslid verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

De herverkiezing gebeurt volgens dit verkiezingsreglement, rekening houdend met:
o
o

Kandidaten mogen op 31 december 2019 slechts 30 jaar zijn of jonger
Het geslacht van de kandidaten moet de geslachtverdeling zoals beschreven in de
statuten (minstens 4 vrouwen, minstens 4 mannen) respecteren. In de praktijk kan dit
betekenen dat slechts vrouwelijke of mannelijke kandidaten in aanmerking komen voor een
mandaat.
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TITEL III: VERKIEZING ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 10: KANDIDATUUR
-

Alle kandidaten worden verwacht aanwezig te zijn op de voorrondes.

-

Alle kandidaten worden verwacht aanwezig te zijn op het verkiezingscongres.

-

Kandidaten kunnen zich enkel verkiesbaar stellen als vertegenwoordiger van de provincie of gewest
waarin zij gedomicilieerd zijn. Kandidaat-vertegenwoordigers voor het studentennetwerk zijn zelf student
en kunnen dit via een studentenkaart aantonen.

-

Kandidaten voor de Algemene Vergadering stellen zich kandidaat door voor 30 oktober 2017 12u00
(tenzij de vacature verlengd werd, zie titel I artikel 3) per mail aan info@jongsocialisten.be de volgende
gegevens te bezorgen: een recente foto van hoge kwaliteit die gebruikt zal worden in de
communicatie, het volledig ingevuld kandidatenformulier (op te vragen via info@jongsocialisten.be of
via onze website) en een intentieverklaring (vorm intentieverklaring: zie kandidatenformulier).

ARTIKEL 11: VERLOOP VAN DE STEMMING
-

De verkiezing van de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering voor een termijn van twee
jaar (1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019) vindt plaats tijdens het verkiezingscongres.

-

Niet-studerende leden ontvangen één stembrief, voor de provinciale vertegenwoordigers in de AV voor
de provincie waarin het stemmende lid gedomicilieerd is.

-

Studerende leden ontvangen twee stembrieven: één voor de provinciale vertegenwoordigers in de AV
voor de provincie waarin het stemmende lid gedomicilieerd is en één voor de
studentenvertegenwoordigers in de AV.

-

De telling van de stembrieven vindt plaats op het verkiezingscongres. Voor de verkiezing van de AVleden worden de stembrieven verdeeld per provincie, gewest of studentennetwerk. Per categorie
wordt voor elke kandidaat het aantal geldige formulieren geteld waarop één van de uitgebrachte
stemmen naar de respectievelijke kandidaat gaat. Het vrouwelijke kandidaat-AV-lid met de meeste
stemmen van alle vrouwelijke kandidaten voor de provincie/gewest/netwerk in kwestie is verkozen. Het
mannelijke kandidaat-AV-lid met de meeste stemmen van alle mannelijke kandidaten voor de
provincie/gewest/netwerk is verkozen.

-

Bij een ex aequo op de eerste plaats, hetzij voor het vrouwelijke AV-lid, hetzij voor het mannelijke AV-lid,
wordt er op het verkiezingscongres een nieuwe stemming georganiseerd tussen de twee kandidaten
die ex aequo op de eerste plaats staan voor de provincie/gewest/netwerk in kwestie. De geldige
online uitgebrachte stemmen voor de kandidaten met een ex aequo blijven geldig.
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ARTIKEL 12: TUSSENTIJDSE VERKIEZING
-

Conform de statuten kan een lid van de Algemene Vergadering (dat geen lid is van de Raad van
Bestuur) zijn of haar mandaat ten allen tijde neerleggen. De Algemene Vergadering kan een lid van de
AV tevens uit zijn of haar functie ontslaan.

-

Bij het ontslag van een lid van de AV wordt er via een tussentijdse verkiezing een nieuwe
vertegenwoordiger verkozen voor een mandaat tot 31 december 2019.

-

De herverkiezing gebeurt volgens dit verkiezingsreglement, rekening houdend met:
o
o

Kandidaten mogen op 31 december 2019 slechts 30 jaar zijn of jonger
Het geslacht van de kandidaten moet de geslachtverdeling zoals beschreven in de
statuten (één persoon zich identificerend als man en één persoon zich identificerend als
vrouw) respecteren.

10

