
 

 
 

UITVOERINGSBESLUIT PROCEDURE VERKIEZINGEN BONDSRAADLEDEN NADB MEI 2021 
 
 

Dit uitvoeringsbesluit legt de te volgen procedure vast voor de verkiezing van bondsraadleden in 
mei 2021. Daarmee wordt invulling gegeven aan artikel 4 lid 9 van het Algemeen Reglement NADB. 
Dit uitvoeringsbesluit is door het bondsbestuur vastgesteld op 31 maart 2021 en vanaf dat moment 
van kracht.  
 
 
Artikel 1. Doel en verkiezingsmethode  
 
1. In 2021 komen twaalf zetels in de bondsraad van de NADB vrij (zie artikel 16, lid 2 en 3 van de 
statuten). Om te bepalen welke leden deze zetels voor een nieuwe termijn van vier jaar zullen 
innemen en welke personen op de reservelijst zoals bedoeld in artikel 16, lid 5 van de statuten 
worden opgenomen, worden verkiezingen georganiseerd. 
2. Onder voorbehoud van bevestigend besluit van de bondsraad op de buitengewone vergadering 
van 13 april 2021 vinden de verkiezingen elektronisch plaats. De stemgerechtigde leden kunnen 
hun stem uitbrengen via de door het bondsbestuur goedgekeurde elektronische applicatie in de 
periode vanaf 8.00 uur op 14 mei 2021 tot 20.00 uur op 16 mei 2021.  
4. Indien er op moment van sluiting van de kandidaatstelling (zie artikel 3 van dit besluit) twaalf of 
minder dan twaalf kandidaten zijn, worden zij geacht allen te zijn verkozen en vindt de verkiezing 
geen doorgang (zie artikel 9 lid 11 van het Algemeen Reglement NADB).  
 
Artikel 2. Registratie stemgerechtigdheid  
 
1. Stemrecht hebben danssporters en persoonlijke leden van de NADB zoals bedoeld in artikel 4 lid 
1 sub a en b van de statuten die op het moment van stemmen in het ledenregister zijn opgenomen 
en die op 31 december 2020 hun contributie of licentie Basic voor 2020 (tenzij voor andere reden 
vrijgesteld van contributie of licentie Basic) hebben betaald of uiterlijk 30 april 2021 als nieuw lid 
zijn ingeschreven. Deze beperking is gebaseerd op grond van artikel 5, lid 4 van de statuten.  
2. Het bondsbestuur stelt de ledenlijst met stemgerechtigde leden aan de kiescommissie ter 
beschikking op 1 mei 2021.  
 
Artikel 3. Oproep tot verkiezing en kandidaatstelling  
 
1. De kiescommissie kondigt de verkiezing uiterlijk op 1 april 2021 aan via de website van de NADB. 
In deze aankondiging roept de kiescommissie leden op zich kandidaat te stellen door een 
schriftelijke bereidverklaring begeleid van een korte motivatie in te dienen bij de kiescommissie. 
2. De schriftelijke bereidverklaring en korte motivatie dienen uiterlijk op 28 april 2021 om 12.00 
uur door de kiescommissie te zijn ontvangen via bondsbureau@nadb.eu. Kandidaten dienen te 
voldoen aan hetgeen gesteld in artikel 16 lid 3 van de statuten.  
3. De kiescommissie publiceert de kandidatenlijst uiterlijk op 1 mei 2021 op de website van de 
NADB, inclusief de door de kandidaten aangeleverde motivatie. De kandidaten worden genummerd 
en op alfabetische volgorde naar achternaam op de lijst geplaatst. De lijst vermeldt naast de naam 
de lidmaatschapscategorie (danssporter of persoonlijk lid) van de kandidaat.  



 

 
 
 
Artikel 4. Stemming en stemmen bij volmacht  
 
1. De stemming vindt plaats via de elektronische applicatie zoals goedgekeurd door het 
bondsbestuur en de kiescommissie.  
2. Op grond van artikel 4, lid 8 van het Algemeen Reglement NADB is stemmen bij volmacht niet 
toegestaan. 
3. Elke kiezer kan ten hoogste één stem voor één kandidaat uitbrengen.  
 
Artikel 5. Tellen van de stemmen en vaststelling verkiezingsuitslag  
 
1. Na afloop van de verkiezingen telt de kiescommissie hoeveel stemmen per kandidaat zijn 
uitgebracht.  
2. De kiescommissie stelt uiterlijk 19 mei 2021 de uitslag vast door de kandidaten in volgorde van 
het aantal verkregen stemmen te plaatsen, van de meeste tot de minste stemmen, onder 
vermelding van het aantal behaalde stemmen. Behalen twee of meer kandidaten een gelijk aantal 
stemmen dan bepaalt de kiescommissie de onderlinge volgorde door middel van loting. De eerste 
twaalf kandidaten op deze lijst zijn verkozen. 
3. De kiescommissie stelt uiterlijk 19 mei 2021 de reservelijst vast. Op de reserve lijst worden niet-
gekozen kandidaten geplaatst op voorwaarde dat deze minimaal één stem hebben gekregen.  
4. De kiescommissie stelt uiterlijk op 19 mei 2021 het bondsbestuur en de kandidaten via e-mail op 
de hoogte van de uitslag. De kiescommissie publiceert de uitslag uiterlijk op 19 mei 2021 op de 
website van de NADB. 
 
 


