Verkiezingen oudervertegenwoordiging Groepsraad Scouting AZG
Onderstaand artikel 4 uit het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Scouting Andreas
Zijlmansgroep beschrijft de procedure voor de verkiezing van de oudervertegenwoordiging.
Het gaat om totaal 4 vertegenwoordigers, één voor elke van de volgende leeftijdsgroepen:
Bevers , Welpen/Kabouters, Verkenners/Gidsen en Wildevaart.

4. Verkiezingen oudervertegenwoordiging Groepsraad
a. De oudervertegenwoordiging per speltak wordt driejaarlijks gekozen uit de wettelijk
vertegenwoordigers van de jeugdleden. Vacante posities worden niet tussentijds
opgevuld. Er zijn nimmer meer oudervertegenwoordigers dan er speltakken zijn.
Herverkiezing is onbeperkt mogelijk.
b. De verkiezing van de oudervertegenwoordiging vindt iedere drie jaar plaats in de
eerste week van de maand oktober.
c. De verkiezing wordt aangekondigd, inclusief een uiteenzetting van de
verkiezingsprocedure, in de eerste week van de maand september voorafgaand aan
de verkiezingen. Aankondiging vindt plaats via de website van Scouting AZG.
d. Vanaf de aankondiging en tot twee weken daarna hangen in de taboe van het
Hoofdkwartier en De Lunt lijsten van de verkiesbare personen, zijnde de wettelijk
vertegenwoordigers van de jeugdleden, niet zijnde aspirant-leden. Gedurende die
periode kunnen de verkiesbare personen daarop correcties laten aanbrengen via de
groepsstaf. Na voornoemde periode staat de kiespopulatie vast.
e. In de derde en vierde week van de procedure kunnen kandidaten zich schriftelijk bij
de groepsstaf melden. De groepsstaf zal de kandidaten vervolgens vanaf 1 oktober
presenteren op de website van Scouting AZG. Indien er zich per speltak één
kandidaat meldt, vinden er voor die speltak geen verkiezingen plaats en is de
betreffende kandidaat gekozen tot vertegenwoordiger.
f.

Indien er zich meerdere kandidaten per speltak aanmelden, kunnen de
stemgerechtigden, zijnde dezelfde als de verkiesbare personen, op de eerste
zaterdag van oktober tussen 12.00 en 18.00 uur schriftelijk door middel van een
gedagtekend en ondertekend schrijven hun stem uitbrengen, door deze in de
stembus te deponeren die in de taboe van het Hoofdkwartier en De Lunt zal worden
geplaatst. Iedere stemgerechtigde heeft daarbij één stem.

g. Binnen drie dagen daarna vindt vaststelling van de uitslag plaats en wel door de
groepsstaf. De uitslag wordt bekend gemaakt via de website van Scouting AZG. De
gekozen oudervertegenwoordigers nemen vervolgens vanaf de eerste Groepsraad
na afronding van de verkiezingen deel aan de vergaderingen.
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