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Reglement  
ter verkiezing van leden van de  
Stichting Dorpsraad Spaarndam 

 
 

Artikel 1 
Algemeen 
 
1.01 Kiesgerechtigde Spaarndammers zijn ingezetenen van Spaarndam, 

die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt en staan ingeschreven in 
het bevolkingsregister van één der gemeenten waartoe een deel van 
Spaarndam behoort. 

 
1.02 Bestuurssterkte Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Spaarndam 

bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven kiesgerechtigde 
Spaarndammers. 

 
1.03 Zittingsduur De leden van het bestuur van de Stichting Dorpsraad 

Spaarndam hebben een zittingsduur van ten hoogste vier jaren, en 
kunnen daarna terstond worden herkozen voor nog een periode van 
ten hoogste vier jaren. 

 
1.04 Rooster van aftreden Het bestuur van de Stichting Dorpsraad 

Spaarndam stelt een rooster van aftreden vast, ter regeling van de 
zittingsduur van haar leden. 

 
Artikel 2 

Verkiezing 
 
2.01 Middels verkiezingen wordt in de vacatures, ontstaan door het 

aftreden van leden van het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam, 
voorzien door middel van een openbare verkiezing. Die verkiezing 
wordt schriftelijk gehouden met ongetekende en gesloten 
stembiljetten. 

 
2.02 Zijn er voor de vacatures totaal evenveel, dan wel minder, 

kandidaten gesteld als er vacatures zijn, dan wordt een verkiezing 
achterwege gelaten, en worden de gestelde kandidaten benoemd 
met ingang van de gestelde verkiezingsdatum. 

 
 
 
 



Artikel 3 
Kandidaatstelling 
 
3.01 Kandidaten voor het bestuur van de Stichting Dorpsraad Spaarndam 

kunnen worden gesteld: 
a. Op schriftelijke voordracht van ten minste tien kiesgerechtigde   

Spaarndammers. 
Een dergelijke voordracht moet worden ingediend bij het bestuur 
van de Stichting Dorpsraad Spaarndam uiterlijk vier weken vóór 
de verkiezingsdatum. Bij deze voordracht dient van iedere 
kandidaat een verklaring te zijn bijgevoegd waaruit blijkt dat 
deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

 b. Door het bestuur van de Stichting Dorpsraad Spaarndam. 
 

Artikel 4 
Termijnen 
 
4.01 Tenminste twee maanden vóór de verkiezingsdatum maakt het 

bestuur van de Stichting Dorpsraad Spaarndam bekend hoeveel en 
welke vacatures vervuld moeten worden en dat de mogelijkheid 
aanwezig is om kandidaten voor de vacatures te stellen tot uiterlijk 
vier weken vóór de verkiezingsdatum. 

 
4.02 De bekendmaking als in artikel 4.01 bedoeld kan worden gedaan via 

raambiljetten, publicatieborden, advertenties, persberichten, huis-
aan-huis bezorging, websites, social media of een combinatie van 
deze. 

 
4.03 Tenminste twee weken vóór de verkiezingsdatum dient het bestuur 

van de Stichting Dorpsraad Spaarndam de kiesgerechtigde 
Spaarndammers schriftelijk op te roepen om deel te nemen aan de 
verkiezing. Deze oproep moet in ieder geval bevatten: 

 a. Datum, tijd en plaats van de verkiezing; 
 b. Opgave van het aantal vacatures; 

c. Opgave van wie kiesgerechtigd zijn volgens de statuten van de    
Stichting Dorpsraad Spaarndam; 

d. Opgave van de door kiesgerechtigde Spaarndammers gestelde 
kandidaten; 

e. Opgave van de door het bestuur van de Stichting Dorpsraad 
Spaarndam gestelde kandidaten; 

f. Wijze van stemmen. 
 
4.04 Waar in de artikelen 4.01 en 4.03 sprake is van het bestuur van de 
Stichting Dorpsraad Spaarndam, kunnen de taken van dat bestuur worden 
uitgevoerd door de voorzitter van de kiescommissie. 

 
 



Artikel 5 
Stemming 
 
5.01 Om deel te kunnen nemen aan de stemming wordt aan iedere 

kiesgerechtigde Spaarndammer een stembiljet uitgereikt. 
 
5.02 een stembiljet is alleen dan geldig als uitsluitend vakjes bij namen 

van kandidaten, gesteld overeenkomstig de artikelen 3.01 en 3.02 
van dit reglement, zijn aangekruist. Doch niet meer vakjes dan het 
aantal vacatures. 

 
5.03 Indien op het stembiljet méér vakjes zijn aangekruist dan er 

vacatures zijn, of wanneer de kiezer bijvoegingen van welke aard 
dan ook op het stembiljet aanbrengt, is het stembiljet ongeldig. 

 
5.04 Een stemming moet door de Stichting Dorpsraad Spaarndam 

ongeldig worden verklaard als uit het proces-verbaal van de 
kiescommissie blijkt dat er minder dan vijftig (50) kiesgerechtigde 
Spaarndammers van hun stemrecht gebruik hebben gemaakt. 

 
Artikel 6 

Benoeming 
 
6.01 De kandidaten, die in volgorde de meeste stemmen hebben behaald 

zijn dientengevolge in dezelfde volgorde benoemd. 
 
6.02 Bij gelijk aantal behaalde stemmen beslist het lot wie is benoemd. 
 
6.03 Bij enkele kandidaatstelling wordt geacht dat de kandidaten zijn 

benoemd met een gelijk aantal stemmen. 
 
6.04 In het geval dat een stemming ongeldig moet worden verklaard 

voorziet het zittende bestuur van de Stichting Dorpsraad Spaarndam 
in de vacatures. 

 
Artikel 7 

Uitvoering verkiezingen 
 
7.01 De voorbereiding en uitvoering van een verkiezing kan het bestuur 

van de Stichting Dorpsraad Spaarndam opdragen aan een 
kiescommissie. 

 
7.02 Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Spaarndam wijst de 

voorzitter van de commissie, genoemd in artikel 7.01, aan. 
 
7.03 De voorzitter van de kiescommissie zorgt er voor dat de commissie 

voldoende leden heeft om de taak naar behoren te vervullen. 



7.04 Voorzitter en leden van de kiescommissie behoeven geen deel uit te 
maken van de Stichting Dorpsraad Spaarndam. 

 
7.05 De kiescommissie telt na afloop van de stemming de uitgebrachte 

stemmen, en stelt de uitslag vast. De uitslag wordt door de 
voorzitter van de kiescommissie bekend gemaakt. 

 
7.06 Van de zitting van de kiescommissie wordt een proces-verbaal 

opgemaakt, dat wordt ondertekend door de voorzitter en de leden 
van de kiescommissie. 

 
7.07 Alle op de verkiezing betrekkinghebbende stukken worden door de 

voorzitter van de kiescommissie overgedragen aan het bestuur van 
de Stichting Dorpsraad Spaarndam. 

 
Artikel 8 

Citeerartikel 
 
8.01 Dit reglement kan worden aangehaald als "verkiezingsreglement". 
 
 
Vastgesteld in de besloten vergadering van de Stichting Dorpsraad 
Spaarndam van 25-02-2020. 
 


