
Invulinstructie

1. Ga naar het tweede tabblad in excel (zie links onderin) om het deelnamebesluit op te stellen.2. Vul álle groene invulvelden in kolom ‘E t/m J’ in met de juiste informatie. Bepaal deze informatie 

binnen het afdelingsbestuur. De informatie uit de invulvelden wordt automatisch in de tekst van het 

deelnamebesluit geladen op dezelfde regel. Voorbeeld: vul op rij twee, kolom E de afdelingsnaam in en 3. Let op! De invulvelden bevatten alle besluiten verplicht voor een deelnamebesluit, zoals beschreven 

in artikel 6.12 Huishoudelijk Reglement. Al deze informatie moet in het deelnamebesluit staan, anders 

keurt het Landelijk Bestuur deelname van D66 aan de gemeenteraadsverkiezingen bij voorbaat niet 4. Let op! De invulvelden zijn beveiligd. Als je een termijn invult, die volgens het Huishoudelijk 

Reglement niet klopt, kun je deze waarde niet invullen in de invulvelden. Dankzij deze beveiliging is de 

kans kleiner dat er een fout sluipt in het deelnamebesluit.

5. Let op! Bij het bepalen van de data van de stemmingen, adviseren wij:

(a)  Open de stemming op een woensdag of een donderdag;

(b)  Sluit de stemming op een maandag of een dinsdag;

(c)  Zet de stemming gedurende twee weekenden open. 6.  Wanneer je op een groen invulveld klikt zijn de onderstaande twee opties mogelijk. Een invoer die 

niet conform het HR of de Kieswet is, wordt niet geaccepteerd.(a) er komt een uitklapmenu, dit zie je door met de muis aan de rechterkant van het invulveld te staan, 

waaruit je een keuze kunt maken voor een waarde; (b) je kunt het veld vrij invullen met een waarde. Indien dit laatste het geval is, kan het alsnog mogelijk 

zijn dat een invoerwaarde niet wordt geaccepteerd in verband met de beveiliging volgens de termijnen 

in het Huishoudelijk Reglement. 7. Selecteer alle cellen van het deelnamebesluit en kopier deze. Ga vervolgens naar word waar je deze 

als afbeelding inplakt. Sla dit wordbestand op als PDF en voeg dat bestand toe aan de AAV stukken.

8. Laat het deelnamebesluit vaststellen door de Algemene Afdelingsvergadering.9. Lukt het invullen van het deelnamebesluit niet? Neem dan contact op met je regiobestuur, mail naar 

vereniging@d66.nl of neem contact op met je verenigingsadviseur.
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Deelnamebesluit Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De Algemene Afdelingsvergadering van D66 NAAM AFDELING, bijeen op Dag Maand Jaar, besluit:

1. Zelfstandig deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022 in de gemeente 

NAAM GEMEENTE onder de bij de Kiesraad geregistreerde aanduiding D66;

2. Voor deelname de volgende besluiten te nemen:
a. het profiel van de lijstrekker en kandidaten vast te stellen conform het profiel lijsttrekker en 

kandidaten (zie bijlage ZELF IN TE VULLEN);
b. de aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op weekdag Dag Maand 2021. De 

kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op weekdag Dag Maand 2021 om Uur:Min uur;
c. de aanmelding voor kandidaten opent op weekdag Dag Maand 2021. De kandidaatstelling voor 

kandidaten sluit op weekdag Dag Maand 2021 om Uur:Min uur;
d. de stemming voor de lijsttrekker opent op weekdag Dag Maand 2021 en sluit op Sluiting om 

Uur:Min uur;
e. de stemming voor de kandidaten opent op weekdag Dag Maand 2021 en sluit op Sluiting om 

Uur:Min uur;
f. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor lijsttrekker vast te stellen op 

1% van het aantal stemgerechtigde leden op peildatum weekdag Dag Maand 2021;
g. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten voor 

plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5%;
h. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst vast te stellen op 50, 

inclusief lijsttrekker;
i. een lijstadviescommissie (LAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6.13 van het Huishoudelijke 

Reglement, conform bijlage ZELF IN TE VULLEN;
j. een wethoudersadviescommissie (WAC) in te stellen, zoals bedoeld in art. 6. 14 van het 

Huishoudelijk Reglement en het bestuur op te dragen met een voorstel over de invulling hiervan 

te komen op de AAV van weekdag Dag Maand 2021;
k. de hoogte van het percentage voor de politieke afdrachtregeling vast te stellen op Percentage%;

l. een verkiezingscommissie (VC) in te stellen, zoals bedoeld in artikel 6.15 van het Huishoudelijk 

Reglement, conform bijlage ZELF IN TE VULLEN l;
m. het bestuur een mandaat te geven om maximaal Aantal lijstduwers te zoeken en de lijstduwer(s) 

bekend te maken bij de uitslag van de interne verkiezing voor de overige kandidaten.

 

Opmerkingen  (vul hier eventuele opmerkingen in)


