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PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VERKIEZINGEN COMMISSIES 2021-2024 
 
➢ Wie kan stemmen? 

o Alle clubs die lid waren in 2020. 
 

➢ Hoeveel keer kan ik stemmen?  
o Elke persoon kan maximaal namens 3 clubs stemmen. (2 vertegenwoordigingen/1 

volmacht).  
o Als blijkt bij registratie dat aan één persoon meer dan 2 vertegenwoordigingen zijn 

gegeven of meer dan 1 volmacht is gegeven dan contacteren we deze persoon.  
o Elke persoon (die een link heeft ontvangen) kan maximaal twee keer als 

vertegenwoordiger van een club optreden en/of maximaal één keer als 
volmachtdrager. Op basis van uw aantal vertegenwoordigingen/volmachten zal uw 
stem het gewicht 1, 2 of 3 krijgen. 

1. Bijvoorbeeld 1 
• Ik vertegenwoordig club A. 
• Ik breng mijn stem uit en die wordt meegeteld als één uitgebrachte 

stem. 
2. Bijvoorbeeld 2 

• Ik vertegenwoordig club X en ik heb een volmacht van club Y 
• Ik breng mijn stem uit maar mijn stem wordt vermenigvuldigd met 2 

en wordt dus twee keer meegeteld. 
• OPGELET: ik breng dus dezelfde stem uit voor club X en voor club Y. 

Ik kan niet twee keer anders stemmen. 
3. Bijvoorbeeld 3 

• Ik heb twee vertegenwoordigingen van club D en E en een volmacht 
van club F. 

• Ik breng mijn stem uit maar mijn stem wordt vermenigvuldigd met 3 
en wordt dus drie keer meegeteld. 

• OPGELET: Ik breng dus één stem uit voor de drie clubs. Ik stem één 
keer, maar de stem wordt drie keer meegeteld! Ik kan dus niet 
diversifiëren binnen mijn drie stemmen. 
 

➢ Hoe vul ik het inschrijvingsformulier in? 
o Hiervoor zijn 2 mogelijkheden 

1. Online invullen en doormailen 
• Je kan het formulier gewoon online invullen. 
• Handtekening zet je door op het icoontje “Document ondertekenen…” 

te klikken. 

 
• Dan klik je door op “Handtekening toevoegen” en kies je een methode 

(naam typen, een foto van je handtekening invoegen of zelf met je 
muis op je scherm tekenen). 

• Sla dit formulier nu op en stuur het via mail naar 
info@paardensport.vlaanderen.  
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2. Manueel invullen en doormailen 
• Je kan het formulier ook afdrukken en manueel invullen. 
• Vervolgens dien je het volledig ingevulde formulier in te scannen of er 

een (duidelijke!) foto van te nemen. 
• De scan/foto van het formulier verstuur je naar 

info@paardensport.vlaanderen. 
  
➢ Aandachtspunten inschrijvingsformulieren 

o Het is mogelijk dat je al een vertegenwoordigingsformulier stuurt en enkele dagen 
later pas een tweede formulier. 

1. Dat is geen probleem en dit wordt door ons gebundeld tot aan de uiterste 
registratiedatum.  

o Het is raadzaam om op alle formulieren met dezelfde gemandateerde (maximaal 3 
dus) éénzelfde emailadres te noteren. 

1. Als er toch verschil in zit, contacteren wij de gemandateerde om 1 emailadres 
te bepalen.  

 
➢ Testfase (voorbehouden aan de personen die zullen stemmen) 

o De testsessie is enkel voorbehouden voor wie uiterlijk op 1 februari 2021 werd 
geregistreerd als gemandateerde.  

o Vanaf woensdag 3 februari 18u tot en met donderdag 4 februari 2021 kan je inloggen 
in de testsessie. Hiervoor zal je moeten klikken op de link in de email die je ontvangen 
hebt en inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord dat eveneens in de email te 
vinden zal zijn. 

o De testsessie is bedoeld om je gebruikersnaam en wachtwoord te testen en een 
eerste indruk te krijgen van hoe het er op de verkiezingsavond aan toe zal gaan.  
 

➢ Blanco/ongeldig 
o Het is in deze stemming altijd mogelijk om blanco te stemmen. 
o Het is niet mogelijk om ongeldig te stemmen. 

 
➢ Volgorde van stemmen tijdens de stemvergadering 

o In eerste instantie zal er een stemronde zijn om te oefenen. 
o Vervolgens zal er een stemming zijn voor de commissie clubwerking. 
o Nadien volgen de verschillende commissies per discipline in alfabetische volgorde. 
o Per commissie wordt er gestemd, worden de resultaten weergegeven en zal er ook, 

indien nodig, een tweede stemronde worden georganiseerd. 
 

➢ Wanneer ben ik verkozen? 
o In de commissies met meer dan 7 kandidaten zijn de 7 commissieleden verkozen met 

de meeste stemmen. 
1. In geval van ex aequo op de zevende plaats is er een extra ronde met de 

kandidaten die ex aequo geëindigd zijn. 
o In de commissies met 7 of minder kandidaten is men verkozen indien men minimaal 

20% van de stemmen van de aanwezige clubs heeft behaald. 
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➢ Problemen of vragen? 
o Voor de verkiezingen kan je steeds bij Paardensport Vlaanderen terecht. Bram zal je 

verder helpen (bram.debock@paardensport.vlaanderen of 09/274 10 45). 
o Tijdens de verkiezingen zal je met problemen terecht kunnen bij de helpdesk van 

Paardensport Vlaanderen. Hoe je ons dan zal kunnen bereiken, wordt in een latere 
fase nog meegedeeld.  
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