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Uitslag 
De uitslag is vastgesteld volgens art. 6.23 van het Huishoudelijk Reglement. 
 
Aantal uitgebrachte stemmen: 80  Aantal ongeldige stemmen: 0 
       
Aantal geldige stemmen: 80 
 
 
De telling voor deze verkiezing geschiedt in rondes. In de eerste ronde wordt gekeken naar het aantal 
eerste voorkeuren dat op een kandidaat is uitgebracht. Een kandidaat is verkozen als op 50% plus 1 
van de biljetten zijn of haar naam als eerste voorkeur is genoemd. Indien dit niet het geval is, valt de 
kandidaat met de minste eerste voorkeuren af. Op deze biljetten wordt gekeken naar de tweede 
voorkeur.  

Een kandidaat dient dus uiteindelijk 50% plus 1 van de uitgebrachte stemmen te hebben bemachtigd. 
Dat is bij deze verkiezing het geval als de kandidaat meer dan 40 stemmen van de uitgebrachte 
stemmen heeft gekregen.  

Bij deze verkiezing dienen minimaal voorkeuren te zijn aangegeven op het stembiljet. 
 
Ronde 1 
 
Kandidaat Aantal Percentage 
Meryem Cimen 32 40 
Thessa van der Windt 21 26,3 
Joris Krouwels 15 18.8 
Bas van Leeuwen 12 15 
Blanco  0 0 

 
 
Ronde 2  
 
Volgens artikel 6.23 lid 2 HR valt kandidaat Bas van Leeuwen af na de eerste stemronde. Elk van de 
stembiljetten waarop kandidaat Bas van Leeuwen als eerste voorkeur werd genoemd, worden 
vervolgens toegekend aan de overgebleven kandidaten, indien deze daar als tweede voorkeur is 
opgegeven. Als er geen tweede voorkeur is aangegeven dan is het stembiljet uitgeput. 
 
Kandidaat Aantal Percentage 
Meryem Cimen 35 45,5 
Thessa van der Windt 27 35,1 
Joris Krouwels 15 19,5 
Blanco  0 0 

 
 
Ronde 3 
Volgens artikel 6.23 lid 2 HR valt kandidaat Joris Krouwels af na de tweede stemronde. Elk van de 
stembiljetten waarop kandidaat Joris Krouwels als tweede voorkeur werd genoemd, worden 
vervolgens toegekend aan de overgebleven kandidaten, indien deze daar als derde voorkeur is 
opgegeven. Als er geen derde voorkeur is aangegeven dan is het stembiljet uitgeput.  
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Kandidaat Aantal Percentage 
Meryem Cimen 46 61,3 
Thessa van der Windt 29 38,7 
Blanco  0 0 

 
Verkozen: Meryem Cimen 
 
 
Aldus vastgesteld op 29 juni 2021 te Haarlem, 
 
Ron de Graaf 
Voorzitter Verkiezingscommissie 
 
 


