
Stemmingsprocedure  
Voor elk amendement heb je volgende mogelijkheid om te stemmen :  

▪ Voor 

▪ Tegen  

▪ Onthouding 

 

Opmerking: ‘onthouding’ wordt gelijkgesteld met tegenstem gezien hierdoor het aantal 

voorstemmen verhoudingsgewijs kleiner wordt. 

 

Ongeacht waar je ook aanwezig bent op de ledenvergaderingen kan je stemmen 

namens A/K of M, afhankelijk waar je lid  bent of werkt. 

Bij het onthaal krijg je een gekleurde stemkaart (Groene stemkaart = regio Mechelen, 

Rode stemkaart = regio Antwerpen/Kempen) 



De telling voor de amendementen gebeurt stapsgewijs: 

Per regio wordt voor elk amendement de stemmen voor/tegen/onthouding geteld, 

deze worden in % uitgedrukt. 

De % van de regio A/K en regio M worden gehalveerd en opgeteld (pariteit),  Indien 

een amendement 66% behaalt wordt het amendement goedgekeurd. 

 

Voorbeeld: 

Amendement X  gestemd op de 3 algemene ledenvergaderingen  

Amendement X   Stemmen voor regio M Stemmen voor regio A/K 
 LV 

Antwerpen 
LV Geel LV 

Mechelen 
LV 

Antwerpen 
LV 

Geel 
LV 

Mechelen 

Voor 19 2 34 44 12 9 
tegen 5 4  17 1 5 3 

Onthouding 1 0 2 9 0 6 



 Stemmen voor regio M Stemmen voor regio A/K 
 Voor Tegen Onthouding Voor Tegen Onthouding 

Totaal 55 26 3 65 9 15 
% 65% 31% 4% 73% 10% 17% 

 
PARITEIT voor Halvering   Optelling  besluit 

M 65% 32.5%  69% Amendement X wordt 
aanvaard 

A/K 73% 36.5%  
 

De resultaten van de stemming op de 3 algemene ledenvergaderingen worden op het 

buitengewoon statutair congres van 21/10/2019 bekendgemaakt.  De delegaties uit 

de regio Mechelen en Antwerpen/Kempen zullen zich conform het huidig statuut 

definitief kunnen uitspreken over het geamendeerd statutuut (met goedgekeurde 

amendementen).  Dit statuut wordt aangenomen indien na stemmiong per regio A/K 

en M er 66% voor heeft gestemd (procedure zie amendementen) 



Stemverloop 
• overlopen van de technische amendementen  

• stemming van de technische amendementen  

• overlopen van de inhoudelijke amendementen gegroepeerd 

per artikel  + toelichting door indiener van het amendement 

• stemming van de inhoudelijke amendementen 

 

 

 

 



Het buitengewoon statutair congres van 21/10/2019 
Wie kan hierop aanwezig zijn? 

 

Voor A/K  : de bestuursleden van alle verkozen besturen en 

een aangeduide delegatie van aanwezige leden op de 3 ALV. 

Voor M  : de bestuursleden van het bestuur, de 

schoolafgevaardigden en een aangeduide delegatie van 

aanwezige leden op de 3 ALV. 

 
 


