
Vaststelling verkiezingsuitslag NADB Bondsraad 2021 Datum: 18-5-2021

In dit bericht brengt de kiescommissie verslag uit van de verkiezingen voor twaalf zetels in
de bondsraad van de NADB. De verkiezingen hebben plaatsgevonden vanaf 08.00 uur op
14 mei 2021 tot 20.00 uur op 16 mei 2021. De kiescommissie heeft na de verkiezingen
geteld hoeveel stemmen per kandidaat zijn uitgebracht. Op basis hiervan heeft de
kiescommissie de uitslag van de verkiezingen als volgt vastgesteld:

Positie Aantal stemmen Kandidaat
1: 44 Kurt Findhammer
2: 33 Roel Findhammer
3: 32 Wesley van Riel
4: 30 Herman Lak
5: 26 Jan Pieter Kistemakers
6: 21 Roeland Schelfhout
7: 16 Elianne Findhammer-Verbiest
8: 16 Mariëlle de Ridder- Leonupun
9: 14 Glenn Feddema
10: 14 Peter Middelie
11: 13 Stefan Doodkorte
12: 12 Soraya Cadil Boeken
13: 11 Erik Fiktorie
14 11 Yvette Jager
15: 11 Jack van der Woude
16: 10 Desiree Fiktorie
17: 10 Michael Han
18: 9 Nicole Hooijen
19: 9 Niek Koopmeiners
20: 9 David Kramer
21: 8 Lesley Groeneveld
22: 6 Dineke Minten
23: 3 Jamie Groeneveld
24: 3 Marcel Keijzer
25: 1 Frans Hugens

In totaal hebben 374 personen gestemd, waarbij 2 blanco stemmen zijn uitgebracht.

Op basis van de verkiezingsuitslag zijn de personen genoemd onder positie 1 tot en met
12 gekozen als bondsraadslid voor een periode van vier jaar. Hun benoeming gaat in per
de datum van de jaarlijkse reguliere vergadering van de bondsraad te houden in juni 2021.



De personen genoemd onder positie 13 tot en met 25 zijn niet gekozen voor de bondsraad
en worden op de reservelijst geplaatst. Waar twee of meer kandidaten een gelijk aantal
stemmen hebben behaald, heeft de kiescommissie de onderlinge volgorde voor deze
reservelijst bepaald door middel van loting.1

Toelichting

Mede gezien de corona pandemie heeft de bondsraad besloten deze verkiezingen
elektronisch te laten plaatsvinden. Dit is de eerste keer dat de verkiezingen voor de
bondsraad elektronisch hebben plaatsgevonden.
De te volgen procedure voor de verkiezing is vastgelegd in het uitvoeringsbesluit van het
bondsbestuur conform artikel 4.9 van het algemeen reglement.

Oproep tot kandidaatstelling:
De verkiezingsaankondiging met de oproep tot kandidaatstelling is gepubliceerd op de
website op 29 maart 2021. Daarnaast is de aankondiging extra onder de aandacht
gebracht via de nieuwsbrief en sociale media.
Kandidaten:
In totaal hebben zich 25 personen kandidaat gesteld voor de bondsraad. De
kiescommissie heeft vastgesteld dat deze personen voldoen aan de eisen om tot
bondsraadslid te kunnen worden gekozen. De lijst van kandidaten is gepubliceerd op de
site van de NADB op 1 mei 2021.

Oproep tot stemmen:
Naast de publicatie van de lijst van kandidaten en deze officiële mededeling op de website
op 30 april 2021 is een nieuwsbrief naar de leden gestuurd met een oproep om te
stemmen.

Controle stemproces:
Voor deze elektronische verkiezingen is gekozen voor een oplossing die a) transparant en
b) veilig is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en die eerder is
gebruikt voor de verkiezing van leden van de atletencommissie.

De sleutel was hier om proportionele maatregelen te nemen en de controle dusdanig in te
richten dat “oversight” gegarandeerd is zonder de privacy te schenden. De oplossing is
gevonden in het separaat vastleggen of iemand al gestemd had: identificatie via MyNADB
. Los daarvan wordt de stem geregistreerd. De kiescommissie heeft toezicht op beide
processen gehouden.

1 Videovastlegging van de loting (transparantie) is beschikbaar via het NADB Bondsbureau.

https://nadb.nl/wp-content/uploads/2021/05/UitvoeringsbesluitNADBverkiezingenmei2021_final.pdf
https://nadb.nl/wp-content/uploads/2020/02/151108_Algemeen_Reglement.pdf
https://nadb.nl/nieuws/kandidaten-gezocht-voor-de-nadb-bondsraad/
https://nadb.nl/nieuws/kandidaten-bondsraadverkiezing-bekend/
https://nadb.nl/nieuwsbrief/mededelingbondsraadverkiezing/


Naar het oordeel van de kiescommissie zijn de bondsraad verkiezingen van 2021 in
overeenstemming verlopen met de statuten, reglementen en uitvoeringsbesluiten van de
NADB en zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
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