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Vastgesteld door de bondsraad d.d. 28 mei 2016 

Inwerkingtredend per 1 november 2016 
 
Artikel 1 
1. Er is een commissie, die is belast met de organisatie en uitvoering van verkiezingen van 

leden van de bondsraad. 
2. Dit reglement legt de samenstelling, taken, bevoegdheden en werkzaamheden vast van 

deze verkiezingscommissie. 
 
Artikel 2 
1. De organisatie van de verkiezing van de leden van de bondsraad geschiedt onder 

verantwoordelijkheid van de bondsraad. 
2. De bondsraad draagt de organisatie van de verkiezing op aan een commissie, die de 

bevoegdheden van de bondsraad ten aanzien van de verkiezing uitoefent. 
 
Artikel 3 
1. De verkiezingscommissie bestaat uit drie meerderjarige verenigingsleden, die allen onder 

een ander district ressorteren. Hun benoeming geschiedt door de bondsraad. 
2. De leden van de verkiezingscommissie worden benoemd in de voorjaarsvergadering 

voorafgaande aan een reguliere verkiezing. Het mandaat van de leden van de 
verkiezingscommissie eindigt in de najaarsvergadering voorafgaande aan de volgende 
reguliere verkiezing. 

3. Een lid van de verkiezingscommissie kan geen kandidaat zijn voor de bondsraad. 
4. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. 
5. Een medewerker van het bondsbureau is toegevoegd aan de verkiezingscommissie ter 

uitvoering van secretariële werkzaamheden. 
6. De verkiezingscommissie legt verantwoording af over haar doen en laten aan de 

bondsraad. 
 
Artikel 4 
1. Elke drie jaar (voor de eerste keer in het jaar 2016) maakt de verkiezingscommissie in de 

eerste week van de maand november aan de verenigingsleden van de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond bekend dat in de daarop volgende maand februari een verkiezing plaatsheeft 
van leden van de bondsraad en vermeldt daarbij op welke wijze verenigingsleden zich 
kandidaat kunnen stellen. 

2. Verenigingsleden die zich kandidaat stellen voor de bondsraad kunnen hun 
kandidaatstelling tot en met 30 november aan de verkiezingscommissie melden.  

 
Artikel 5 
1. De verkiezingscommissie onderzoekt in de maand december of de kandidaten voldoen aan 

het d.d. 31 oktober 2015 door de bondsraad vastgestelde “Functieprofiel bondsraadsleden 
NJBB”. 

2. De verkiezingscommissie verklaart een kandidaat die niet aan het “Functieprofiel 
bondsraadsleden NJBB” voldoet, als onverkiesbaar en deelt dit onverwijld schriftelijk en 
met opgave van redenen mee aan degene die zich kandidaat heeft gesteld. 
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Artikel 6 
1.  Het bondsbestuur benoemt per verkiezing een uit drie meerderjarige leden bestaande 

arbitragecommissie die functioneert vanaf de opening van de kandidaatstelling tot en met 
de vaststelling van de kieslijst. 

2.  Gedurende twee (2) weken nadat een kandidaat door de verkiezingscommissie 
onverkiesbaar is verklaard, bestaat voor de kandidaat de gelegenheid bij de 
arbitragecommissie beroep aan te tekenen tegen dit besluit van de verkiezingscommissie. 

3. De arbitragecommissie maakt na uiterlijk drie (3) weken haar besluit over het beroep 
bekend aan de kandidaat en aan de verkiezingscommissie. 

 
Artikel 7 
1. De verkiezingscommissie publiceert in de 1e week van februari de lijst waarop alle 

verkiesbare kandidaten in alfabetische volgorde worden vermeld. 
2. De stemming door de verenigingen heeft plaats in de 2e en 3e week van de maand 

februari. 
3. De stemming heeft plaats via elektronische weg (digitaal stemmen). 
4. De verkiezingsprocedure wordt voorafgaande aan de verkiezing gepubliceerd op de 

website van de NJBB. 

 
Artikel 8 
1. Na de sluiting van de verkiezing wordt de uitslag vastgesteld door de 

verkiezingscommissie waarbij het aantal uitgebrachte geldige stemmen dat iedere 
kandidaat op zich heeft verkregen, wordt bepaald.  

2. Uiterlijk in de 1e week van maart maakt de verkiezingscommissie bekend welke 
kandidaten zijn verkozen tot lid van de bondsraad. 

3. Kandidaten kunnen binnen twee (2) weken bij de verkiezingscommissie inzicht vragen in 
dan wel bezwaar maken tegen de gepubliceerde uitslag van de verkiezingen. 

4. Inzicht in en een bezwaar tegen de uitslag wordt door de verkiezingscommissie binnen 
twee (2) weken afgehandeld. 

 
Artikel 9 
1.  De uitgebrachte stemmen worden door het bondsbureau 3 jaar digitaal bewaard. 
 
Artikel 10 
1. De relevante artikelen in de d.d. 31 oktober 2015 door de bondsraad vastgestelde 

“Procedure en werkwijze bondsraad” zijn van overeenkomstige toepassing. 
Deze artikelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement. 

2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur. 
3. Dit reglement kan worden aangehaald als “reglement verkiezingscommissie”. 
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BIJLAGE 1 (uittreksel uit ᾽᾽Procedure en werkwijze bondsraad᾽᾽) 
 
5. Verkiezingen 
 
5.1  Elke bij de NJBB aangesloten vereniging brengt maximaal drie (3) stemmen uit, waarbij 

zij vrij zijn in de verdeling van het aantal stemmen over de kandidaten. 
5.2  Per uitgebrachte stem wordt een weging toegepast op basis van het aantal leden van de 

betreffende vereniging: 
➢  1 - 100 leden = weging stem x 1; 
➢  101 - 200 leden = weging stem x 2; 
➢  201 - 400 leden = weging stem x 3; 
➢  401 en meer leden = weging stem x 4. 

5.3 Bij de weging van de stemmen geldt voor de bepaling van het aantal leden van een 
vereniging 30 november voorafgaande aan de voorjaarsvergadering (mei-vergadering) 
van de bondsraad als peildatum. 

5.4  De organisatie van de verkiezingen voor de bondsraad is in handen van een  

 verkiezingscommissie waarvoor een apart reglement geldt. 

 

6.  Tijdspad kandidaatstelling 

Het tijdspad voor de kandidaatstelling, de verkiezing en de benoeming van de leden 

van de bondsraad is: 

➢ November: Mogelijkheid tot kandidaatstelling; 

➢ December: Toetsing van kandidaten aan het profiel; 

➢ Januari: Behandeling beroepsprocedures 

➢ 1e week februari: Publicatie van de kandidatenlijst; 

➢ 2e en 3e week februari: Verkiezing van de leden van bondsraad door de 

verenigingen; 

➢ 1e week maart: Bekendmaking verkozen kandidaten 

➢ 2e en 3e week maart: Bezwaarprocedure kieslijst 

➢ 4e week maart: Behandeling bezwaren door verkiezingscommissie 

➢ 2e week april: Definitieve publicatie kieslijst 

➢ Mei: In functie treden van de leden van de bondsraad 

 
7. Toewijzing zetels 
7.1 Per district wordt de kandidaat met het meeste aantal stemmen als gekozen verklaard. 
7.2 Vervolgens worden de kandidaten met landelijk het meeste aantal stemmen als gekozen 

verklaard tot het aantal zetels van de bondsraad is bezet. 

7.3 Er kan maximaal één (1) lid van een vereniging zitting hebben in de bondsraad. 

7.4 Er kunnen per district maximaal vier (4) personen worden gekozen, die allen lid zijn van 

verschillende verenigingen. 

7.5 Een als gekozen verklaarde kandidaat dient ten tijde van de verkiezing lid te zijn van een 

vereniging in het betreffende district. 

 

 


