Verkiezingsprocedure Ledenraad afdeling Parachutespringen 2017-2018

De afgelopen verkiezingen voor de Ledenraad van de afdeling Para zijn einde 2014 gehouden door
middel van een Google Forms-formulier. Hierbij werd de check op de identiteit/dubbele stemmen
uitgevoerd via het KNVvL nummer. Dit had als nadeel dat het relatief fraudegevoelig was; hoewel er
geen indicatie is dat dit uiteindelijk tot problemen heeft geleid, moet worden nagestreefd dat het
risico op fraude zo klein mogelijk is.
Een ander aandachtspunt is de laagdrempeligheid van de verkiezingen. Er is een mogelijkheid om via
de mijn-KNVvL-omgeving te stemmen. Dit is een maal aldus gedaan maar de opkomst was toen laag,
het AB constateert dat de drempel blijkbaar te hoog was. Afgelopen verkiezingen is geconstateerd
dat er een relatief hoge opkomst voor de verkiezingen was, dit lijkt te maken te hebben met de
laagdrempeligheid van het online stemmen via Google Forms (veel mensen gebruiken nooit de mijnKNVvL-omgeving).
Deze afwegingen leiden tot de volgende uitgangspunten voor het stemsysteem voor de Ledenraad
Para-verkiezingen voor 2017/2018.
Uitgangspunten verkiezingsprocedure
 Laagdrempelige stemming
 Hoge opkomst
 Risico op fraude zo laag mogelijk
 Vooraf bekende, transparante procedure
 Tijdige bekendmaking kandidaatsstelling
 Tijdige bekendmaking stemprocedure
 Verantwoording over stemming naar kiescommissie
 Houden aan afdelingsreglement
Afdelingsreglement
Artikel 15: Afvaardiging en verkiezing
1. De ledenraad is samengesteld uit afgevaardigden.
2. Ieder meerderjarig lid (niet zijnde een aspirant-lid) ingedeeld bij de KNVvL afdeling
parachutespringen kan zich verkiesbaar stellen als afgevaardigde. Dit kan op persoonlijke titel of met
steun van een ledenvereniging.
3. Alle leden en aspirant leden, ingedeeld bij de KNVvL afdeling parachutespringen kunnen één (1)
stem uitbrengen op een verkiesbare afgevaardigde.
4. Na de stemming zullen die negen (9) afgevaardigden met het meeste aantal stemmen als
afgevaardigde zitting krijgen in de ledenraad.
5. Afgevaardigden van de ledenraad hebben zitting voor een periode van telkens twee (2) jaren, in te
gaan direct na de verkiezing.

Verkiezingsprocedure
 Uit het ledenbestand van de KNVvL, afdeling para, wordt een uittreksel gemaakt met
lidnummer, naam, en e-mailadres. Aan elke persoon wordt een uniek ‘token’ gekoppeld, een
willekeurig gegenereerd stukje tekst. Dit token is uniek per lid en hiermee wordt bevestigd
dat de persoon die stemt, ook de persoon is die de e-mail heeft gekregen. Dit wordt als
voldoende bewijs gezien dat daadwerkelijk het lid met bijbehorend KNVvL-nummer stemt.
 Leden krijgen een e-mail met daarin een oproep om te stemmen. In de e-mail staat een
verwijzing naar een overzicht van alle kandidaten. Ook staat in de e-mail een link die leidt
naar een Google Forms, waarin per persoon KNVvL-nummer en token vooraf zijn ingevuld
(deze zijn ook apart te vinden in de mail). Hier kan men selecteren welke kandidaat men op
wil stemmen. Door op bevestigen te klikken wordt de stem bevestigd.
 Leden die geen e-mail hebben of de mail niet hebben ontvangen nemen contact op met de
ledenservice (ledenservice@knvvl.nl en 0348-437060). Deze bevestigt de identiteit op een
manier vast te stellen door de ledenservice, en verstrekt een token. Er wordt vervolgens via
dezelfde website gestemd met lidnummer en token. Deze verstrekte tokens worden apart
opgeslagen en later bij de controle gebruikt.
 Als de tijd voor de stemming is verstreken, wordt uit de Google Forms een bestand
geëxporteerd waarin alle uitgebrachte stemmen staan. Deze stemmen worden vervolgens
gevalideerd aan de hand van de volgende criteria:
o Komt elk lidnummer overeen met het unieke token, zoals dat in het uittreksel is
geregistreerd? Als dit niet het geval is, wordt de stem nietig verklaard.
o Zijn er geldige dubbele stemmen uitgebracht (volgens het eerste criterium), dus een
KNVvL-nummer dat meerdere keren voorkomt? Dan wordt alleen de eerst
uitgebrachte stem in overweging genomen (deze is dus geldig); de andere stemmen
worden nietig verklaard.
 Vervolgens worden alle gevalideerde stemmen verwerkt zoals beschreven in het
afdelingsreglement, artikel 15. Hieruit wordt de nieuwe ledenraad vastgesteld.
 De stemzwaarte is als volgt: Per 25 verzamelde stemmen krijgt een kandidaat een
zogenaamde “zwaarte stem”. Van 0 t/m 25 stemmen levert 1 zwaartestem op, van 26 t/m
50 2 zwaartestemmen, etc.
Kiescommissie
De resultaten van de stemming worden gecommuniceerd naar een kiescommissie. Deze commissie
wordt samengesteld in samenspraak met de ledenraad: het bestuur is voornemens de
accountmanager parachutespringen, de directeur KNVvL, en een aftredend lid van de huidige
ledenraad hierin op te nemen. Op aanvraag van de kiescommissie worden alle gegevens verstrekt die
de kiescommissie nodig acht voor het controleren van het stemverloop. De kiescommissie zendt haar
conclusie aan de zittende ledenraad.
Communicatie
 In de SP nr 4 van december 2016 wordt een oproep gedaan voor kandidaatstelling voor de
ledenraad 2017/2018. Hier wordt de functie met verwachtingen beschreven, een oproep om
zich kandidaat te stellen gedaan, en een uitleg van de stemprocedure gegeven. Kandidaten
kunnen hun kandidatuur digitaal aan het Afdelingsbestuur kenbaar maken per uiterlijk 7









januari 2017, voorzien van een motivatie, korte CV en foto. Uiteraard kunnen alleen leden
die ook in 2017 lid zijn zich opgeven.
Op www.parachute.nl en op de facebook pagina https://www.facebook.com/knvvlpara
zullen te vinden zijn: het kiesreglement, de stemprocedure en de kandidaten.
Deze stemprocedure wordt toegelicht in de SP nr 4 van december 2016. Leden wordt
gevraagd hun e-mailadres te controleren en, indien ze geen e-mailadres hebben, contact op
te nemen met de ledenservice (ledenservice@knvvl.nl en 0348-437060) om dit recht te
zetten.
De stemprocedure wordt gestart door rond 19 januari een e-mail met gegevens te verzenden
aan alle leden para. Aspirant-leden zijn volgens het afdelingsreglement uitgesloten van
stemming en krijgen ook geen e-mail.
De verkiezingen zelf zullen lopen van 23 t/m 29 januari.
Na afloop wordt verantwoording afgelegd over het aantal uitgebrachte stemmen, het aantal
nietig verklaarde stemmen, en de uitslag. Dit alles zal worden gepubliceerd.

