
 

Tegenkandidaat stellen verkiezingen Algemene Vergadering  Pagina 1 van 3 
 

 

 Tegenkandidaat stellen 
verkiezingen Algemene 
Vergadering 

 

 

Eind 2020 worden openstaande vacatures binnen de Algemene Vergadering ingevuld. De Raad van 

Commissarissen heeft hiervoor kandidaten voorgedragen. In de periode van 1 tot en met 30 november 

bestaat de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen de door de Raad van Commissarissen 

voorgedragen kandidaten.  

 

In de statuten artikel 15 en 16 en het huishoudelijk reglement artikel 3 en 4 is het volgende bepaald ten 

aanzien van de verkiezingen. 

 

Statuten 

Afdelingen 

Artikel 15 

1. De coöperatie is verdeeld in afdelingen. 

1. Het aantal, de namen en grenzen van de afdelingen worden bij of krachtens huishoudelijk reglement 

vastgesteld. 

2. Ieder lid van de coöperatie behoort tot een afdeling. De wijze waarop wordt bepaald tot welke 

afdeling een lid behoort, is vastgelegd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in lid 2. 

 

Algemene vergadering, verkiezing 

Artikel 16 

1. De algemene vergadering wordt gevormd door een dusdanig aantal uit de leden van de coöperatie 

gekozen personen van achttien jaar of ouder als er afdelingen zijn of zoveel minder als er 

tussentijdse vacatures zijn, waarin nog niet rechtsgeldig is voorzien.  

In geval van afwezigheid wordt het lid vervangen door zijn plaatsvervanger. 

2. De leden van de coöperatie die binnen een afdeling vallen, kiezen uit hun midden één lid en één 

plaatsvervangend lid van de algemene vergadering. 

3. Degene die in dienst is van of op andere wijze werkzaam is voor een organisatie of onderneming, die 

door de coöperatie als een concurrerende instelling wordt gezien, is niet verkiesbaar tot lid of 

plaatsvervangend lid van de algemene vergadering. 

Als deze situatie ontstaat of daarvan blijkt nadat het lidmaatschap of het plaatsvervangend 

lidmaatschap is ontstaan, eindigt daardoor van rechtswege dat lidmaatschap van de algemene 

vergadering. Betrokkene is verplicht bedoelde situatie direct te melden aan het bestuur. 

4. De wijze van verkiezing, de zittingstermijn en het rooster van aftreden worden geregeld bij 

huishoudelijk reglement. 

5. Aan de leden en plaatsvervangend leden van de algemene vergadering wordt een door het bestuur 

vast te stellen en door de raad van commissarissen goed te keuren vergoeding toegekend. 
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Huishoudelijk Regelement 

Afdelingen 

Artikel 3 

1. De coöperatie bestaat uit zesendertig afdelingen. De namen van de afdelingen corresponderen met 

de namen van de desbetreffende geografische gebieden. De namen en grenzen van de gebieden zijn 

weergegeven op een aan dit huishoudelijk reglement te hechten bijlage, welke bijlage onderdeel 

uitmaakt van dit huishoudelijk reglement. Een lid valt onder de afdeling van het geografisch gebied 

waarbinnen dat lid zijn woonplaats heeft. Het bestuur is bevoegd om op basis van de vastgestelde 

geografische indeling te bepalen onder welke afdeling een lid valt. 

2. Wijziging van het aantal, de namen en de grenzen van de afdelingen wordt, op voordracht van de 

raad van commissarissen, door de algemene vergadering vastgesteld. 

 

Algemene vergadering 

Artikel 4 

1. De verkiezing tot lid of plaatsvervangend lid van de algemene vergadering geldt voor de duur van 

vier jaren, behoudens tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap. In tussentijdse vacatures 

wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De eerste zittingstermijn van het tussentijds gekozen lid of 

plaatsvervangend lid is gelijk aan de restant termijn van het tussentijds afgetreden lid of 

plaatsvervangend lid. 

2. Na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen is herverkiezing voor maximaal drie termijnen 

mogelijk, met dien verstande dat de zittingstermijn als lid of plaatsvervangend lid in totaal niet meer 

dan zestien jaar bedraagt in een al dan niet aaneengesloten periode. 

3. Telkens wanneer verkiezing van de leden en de plaatsvervangende leden van de algemene 

vergadering moet plaatsvinden, wordt dit door de raad van commissarissen gemeld aan de leden 

door publicatie in het orgaan van de coöperatie en/of in dag- of weekbladen en/of op andere wijze 

met vermelding van het aantal, de namen en de grenzen van de afdelingen. 

4. Tevens stelt de raad van commissarissen bij die mededeling per vacature een kandidaat aan de 

leden voor, met toevoeging van het bericht, dat de kandidaat verkozen zal zijn, tenzij de leden van 

de afdeling zich tegen hun verkiezing of de verkiezing van één van hen zullen verzetten. 

5. Voordat tot bedoelde mededeling over wordt gegaan, wint de raad van commissarissen het gevoelen 

in van de vertrouwenscommissie. 

6. Er is sprake van verzet zoals bedoeld in lid 4 indien, binnen dertig dagen na voormelde mededeling, 

per aangetekend schrijven aan de raad van commissarissen een ander lid uit die afdeling als 

kandidaat wordt voorgesteld. 

7. Deze kandidaatstelling moet zowel door de kandidaat als door ten minste vijftig* leden uit de 

desbetreffende afdeling zijn ondertekend. Bij elke handtekening dient polisnummer, naam, adres en 

woonplaats van de ondertekenaar vermeld te worden.  

8. Indien rechtsgeldig verzet heeft plaatsgevonden, zal de raad van commissarissen binnen dertig 

dagen na afloop van de verzetstermijn een vergadering van de leden van de desbetreffende afdeling 

uitschrijven. Deze vergadering dient binnen dertig dagen nadat zij is uitgeschreven te worden 

gehouden.  

9. Mededeling van datum, uur en plaats van deze vergadering aan de leden van de desbetreffende 

afdeling dient te geschieden op de wijze zoals geregeld in lid 3. 

10. Op de vergadering kunnen slechts de dan in persoon aanwezige leden kiezen uit de volgens 

voorgaande bepalingen rechtsgeldig voorgestelde kandidaten. Stemmen bij volmacht is geoorloofd, 

maar uitsluitend door een lid voor ten hoogste één ander lid.  

Een volmacht is alleen geldig, indien deze door de volmachtgever is afgegeven, met vermelding van 

diens polisnummer, is gedagtekend en is ondertekend door volmachtgever en de met name 

genoemde gevolmachtigde.  



 

Tegenkandidaat stellen verkiezingen Algemene Vergadering  Pagina 3 van 3 
 

De volmacht moet vóór of bij de aanvang der vergadering aan haar voorzitter worden overhandigd. 

11. Tot lid en/of plaatsvervangend lid van de algemene vergadering is alsdan gekozen de kandidaat, die 

het grootste aantal stemmen heeft gehaald. Bij staken van de stemmen is de kandidaat gekozen, die 

door de raad van commissarissen is voorgesteld. 

12. Het bepaalde in artikel 18 leden 10, 11 en 12 van de statuten is van overeenkomstige toepassing op 

de in dit artikel bedoelde vergaderingen. 

13. Indien een lid of plaatsvervangend lid van de algemene vergadering gedurende zijn zittingsperiode 

onder een andere afdeling gaat vallen, dan treedt het desbetreffende lid of plaatsvervangend lid af 

zodra er in zijn opvolging is voorzien. 

 

* DELA is zich ervan bewust dat het moeilijk kan zijn de kandidaatstelling door ten minste vijftig leden 

uit de desbetreffende afdeling te laten ondertekenen. DELA hanteert de volgende werkwijze om de 

tegenkandidaatstelling te ondersteunen: 

 

 Indien een lid zich als tegenkandidaat wil stellen, vraagt DELA het lid zelf 10 handtekeningen te 

verzamelen en een motivatie op te stellen die tezamen met de motivatie van de oorspronkelijke 

kandidaat op de website van DELA wordt geplaatst.  

 Als dit is gebeurd, wordt vanuit DELA aan de leden in de betreffende afdeling, van wie DELA de e-

mailadressen heeft en die hiervoor toestemming hebben gegeven, een e-mail gestuurd.  

 De leden kunnen via een reply op de e-mail reageren en aangeven of ze de tegenkandidaat steunen.  

 Als binnen de gestelde termijn op deze manier ten minste vijftig leden de tegenkandidaatstelling 

steunen, is rechtsgeldig bezwaar aangetekend en zullen voor deze vacature verdere verkiezingen 

worden georganiseerd. 

 

 

 


