UITWERKING TIJDPAD VERLENGDE KANDIDAATSTELLINGSPROCEDURE
Bijlage bij ledenbrief 19 mei 2022

-

1 juli 2022 (vrijdag): Uiterlijke termijn voor aanmelding kandidaten
Hierna vinden de volgende activiteiten plaats:
1. Voordrachtscommissie krijgt een overzicht van de kandidaten
2. Provinciale afdelingen en andere netwerken kunnen aan de hand van een overzicht
van de kandidaten uit hun provincie hun aanbevelingen aan de
Voordrachtscommissie opstellen
3. Voordrachtscommissie komt bijeen om haar voordracht vast te stellen
4. Bestuur benoemt op voordracht van de Voordrachtscommissie de waarnemende
leden bestuur en commissies.

-

6 juli 2022 (woensdag): Kandidatenlijst naar Voordrachtscommissie +
specifieke kandidatenlijsten naar provinciale afdelingen en netwerken
Provinciale afdelingen, doelgroepenverenigingen (NGB, Wethoudersvereniging, VGS, VvG en
Raadslid.Nu) en gemeentelijke netwerken (G4, G40, M50, P10, R8 en K80) ontvangen
overzichten van de kandidaten uit hun specifieke achterban. Op basis daarvan stellen zij hun
aanbevelingen aan de Voordrachtscommissie op.

-

2 september (vrijdag): Deadline aanlevering aanbevelingen provinciale
afdelingen, netwerken (G4, G40, M50, P10, K80, R8)
Deze netwerken hebben een overzicht ontvangen van alle kandidaten uit hun achterban en
stellen op basis daarvan hun aanbevelingen op aan de Voordrachtscommissie.

-

5-7 september 2022 (maandag-woensdag): Voorbereiding vergaderset
De Voordrachtscommissie ontvangt onder meer: overzichten van alle kandidaten en alle
aanbevelingen van de netwerken.

-

12-16 september 2022 (maandag-vrijdag): Vergadering
Voordrachtscommissie
De Voordrachtscommissie stelt haar enkelvoudige voordracht vast. Alle kandidaten ontvangen
bericht of zij wel of niet worden voorgedragen door de Voordrachtscommissie.

-

19-23 september 2022 (maandag-vrijdag): Bestuur benoemt waarnemers
Bestuur benoemt waarnemers op voordracht van de Voordrachtscommissie. In een ledenbrief
wordt bekendgemaakt welke waarnemers door het bestuur zijn benoemd. Voorafgaand aan de
najaars ALV van 2 december 2022 wordt de mogelijkheid geopend tot het stellen van andere
kandidaten. De leden stemmen in de najaars ALV over kandidaten en eventuele andere
kandidaten.

-

Vanaf 23 september 2022: Kennismaking en introductie bestuur en
commissies
De benoemde waarnemers ontvangen een introductiepakket dat bestaat uit algemene
informatie (organisatie en werkwijze) en specifieke informatie per commissie
(beleidsinhoudelijk). Commissiesecretarissen (en eventueel directeuren/teamleiders/collega’s)
voeren kennismakingsgesprekken met nieuwe commissieleden.

-

3-7 oktober (maandag-vrijdag): Introductiedag bestuur en commissies
Na de zomer wordt opnieuw een introductiedag georganiseerd voor het bestuur en alle
commissies, waarbij bestuur en de verschillende commissies ook alle hun eerste vergadering
hebben.

