
Datum Wie Handeling 

28 sep 2016 Bestuur AAV: Vaststellen tijdspad, beslissing tot verkiezingsdeelname, installatie leden VC en VPC 

Okt Bestuur Doorgeven verkiezingsdeelname aan landelijk bestuur 

Okt-sep Talentontwikkelings-

commissie? / Bestuur 

Aanzoeken kandidaten kieslijst GR2018 

2 nov Bestuur Verspreiden concept-profielschets lijsttrekker, wethouders en overige kandidaten 

Eind nov Bestuur AAV: profielschetsen vaststellen 

2017 

Jan-mrt Iedereen Campagne TK2017 

Jan-mrt Bestuur Werven leden campagneteam GR2018 

Jan-apr Bestuur Aanzoeken campagneleider GR2018 

15 mrt TWEEDEKAMERVERKIEZINGEN 

29 maart VPC Presentatie eerste conceptversie verkiezingsprogramma, uitnodiging leden om mee te 

discussieren en input te leveren 

1 april  VC Openstelling kandidaatstelling lijsttrekkerskandidaten GR2018 

4 apr Bestuur, VC Uiterste datum om verkiezingsdeelname door te geven aan landelijk bestuur 

28 april VC Sluiting kandidaatstelling lijsttrekkerskandidaten GR2018 

3 mei VC Bekendmaking kandidaat lijsttrekkers 

10-15 mei VC, lijsttrekkerskandidaten Presentatie lijsttrekkerskandidaten GR2018 

Uiterlijk 15 

mei 

VC verspreidingen kandidatenboek 



Jun-jan Bestuur In vertrouwelijkheid peilen en aanzoeken van wethouderskandidaten 

15 mei-15 

juni 

VC e-voting lijsttrekker GR2018 

17 jun VC Bekendmaking lijsttrekker GR2018 

22 jun VPC, SAC AAV: Publicatie tweede, herziene versie verkiezingsprogramma; definitieve opdracht aan SAC 

vaststellen; installeren leden SAC 

22 jun-    6 

sep 

Iedereen Indienen moties en amendementen verkiezingsprogramma 

21 aug-21 

sept 

VC Openstelling periode kandidaatstelling GR2018 

Eind sept/ 

begin okt 

SAC Gesprekken SAC 

13 sep VPC, bestuur Moties en amendementen verkiezingsprogramma rondsturen met advies VPC 

20 sep VPC, bestuur AAV over vaststellen verkiezingsprogramma 

15 okt SAC SAC informeert kandidaten vertrouwelijk over het uit te brengen advies 

23 okt Kandidaten Uiterste datum voor kandidaten om af te zien van kandidaatstelling 

29 okt VC Bekendmaking kandidaten 



Okt-dec VC, kandidaten Kandidaten gaan op training/cursus, intern of o.l.v. landelijk bureau 

1-3 nov Kandidaten Kandidaten presenteren zichzelf aan de afdeling 

15-19 nov SAC Presentatie stemadvies/tranches/... 

19 nov-3 dec VC Openstelling e-voting kandidatenlijst GR2018 

Uiterlijk 6 

dec 

VC Uiterste datum vaststellen defintieve kandidatenlijst 

Dec-jan Kandidaten, oud-fractie, 

bestuur 

Heisessies ter voorbereiding van de nieuwe fractie als team en ter inhoudelijke voorbereiding 

(zowel voor de campagne, als de onderhandelingen en de raad). 

Medio 

december 

VC Controleren compleetheid lijst- en kandidaatsgegevens. Informeren bij de gemeente over 

proefindiening. Lijst z.s.m. laten tekenen door landelijk bureau. 

2018 

Begin januari Iedereen Nieuwjaarsborrel + kick-off campagne. Speech lijsttrekker. 

Jan-einde Iedereen Campagne voeren 

Eind januari VC Proefindiening uitvoeren 

5 februari VC (evt. + bestuur) Inleveren kandidatenlijst + bijbehorende formulieren bij hoofdstembureau tussen 09.00 en 

15.00 uur. Dit kan alleen op deze dag. Niets inleveren is geen deelname. 

8 februari VC Laatste kans correctie formulieren, handtekeningen, etc. 

21 maart VERKIEZINGSDATUM 


