
 
 

Beste leden, 

 

De verkiezingen voor de Provinciale Staten komen eraan, een belangrijke verkiezing omdat we er 

voor kunnen zorgen dat dit land niet rechts afslaat. Met een goede campagne gaat dit lukken! 

Daarom organiseert de afdeling Hollands Kroon een ledenvergadering om de campagneplannen te 

bespreken plus het werkplan en de begroting voor 2019. 

Ledenvergadering woensdag 14 november 20:00 uur in het Dorpshuis van Haringhuizen.  

Onder deze uitnodiging kunt u meer lezen over de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de 

Eerste Kamer en hoe te stemmen. 

 

We hopen u te zien op woensdag 14 november! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur PvdA Hollands Kroon 

 

Ter informatie betreft de eerste kamer kandidaten lijsttrekkerschap: 

 

Als het goed is hebt u dinsdag 16 oktober een e-mail bericht van de PvdA ontvangen door Nelleke 

Vedelaar (voorzitter van onze partij) geschreven. Als u deze niet hebt ontvangen kunt u deze op onze 

website lezen.  

 

In deze brief wordt gesproken over de kandidaatstelling en lijsttrekkersverkiezing.  

De kandidaten zijn: 

Mei Li Vos 

Ruud Koolen 

Jeroen Recourt 

Esther-Mirjam Sent 

Vanaf maandag 5 november tot woensdag 14 november 23:59 uur kunt u als lid van de PvdA 

meedoen aan de ledenraadpleging over deze lijsttrekkers.  

Hoe brengt u uw stem uit? 

De ledenraadpleging duurt van maandag 5 november tot woensdag 14 november 2018, 23.59 uur. 

https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/lijsttrekkersverkiezingen-eerste-kamer/
https://hollandskroon.pvda.nl/nieuws/lijsttrekkersverkiezingen-eerste-kamer/


U kunt op twee manieren uw stem uitbrengen: per post of via internet. Bij stemmen per post kan het 

een aantal dagen duren voordat het stembiljet ons bereikt. Houd hier rekening mee! Op de voorzijde 

van dit stembiljet staat het webadres en postadres. 

De ledenraadpleging verloopt via het zogenaamde ‘alternative vote’ systeem. Dit kiessysteem zorgt 

ervoor dat de kandidaat met het grootste draagvlak gekozen wordt. 

Lees a.u.b. zorgvuldig de onderstaande instructie voordat u uw stem uitbrengt: 

 Als lid stemt u niet alleen op uw favoriete kandidaat, maar dient u ALLE kandidaten te 
rangschikken op volgorde van uw voorkeur. Bij vier kandidaten moet u uw meest favoriete 
kandidaat het getal 1 geven, de volgende kandidaat van uw voorkeur het getal 2, de 
volgende het getal 3 en uw minst favoriete kandidaat een 4. 

 Uw stem telt alleen mee als u ALLE kandidaten gerangschikt heeft. Wanneer u niet alle 
kandidaten rangschikt, is uw stem ongeldig. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een of meer 
kandidaten onbekenden voor u zijn, of als u geen voorkeur heeft. U moet iedere kandidaat 
een nummer toekennen. U kunt kandidaten niet hetzelfde nummer toekennen. 

 U kunt ook blanco stemmen, als u geen enkele voorkeur heeft, door het speciale hokje 
BLANCO aan te kruisen. Deze blanco stem telt wel mee bij de berekening van de opkomst, 
maar niet bij de bepaling van de uitslag. Indien u BLANCO stemt dienen de andere vakjes leeg 
te blijven. U kunt dus niet zowel stemmen voor uw favoriete kandidaat als het hokje BLANCO 
aankruisen. Dat maakt uw stem ongeldig. 

 Bij de eerste telling van de stemmen wordt alleen naar uw eerste stem gekeken. Als er een 
kandidaat meer dan de helft van de stemmen behaalt, is deze verkozen tot lijsttrekker voor 
de Eerste Kamer van de PvdA. In dat geval doet het er niet toe wie uw 2e of 3e voorkeur 
genoot. 

 Als bij de eerste telling geen enkele kandidaat een absolute meerderheid heeft behaald, valt 
de kandidaat met de minste ‘1e keus’ stemmen af. Vervolgens worden de stemmen van de 
mensen die op deze kandidaat hadden gestemd over de andere kandidaten verdeeld op basis 
van de 2e voorkeur. Indien nu nog steeds geen kandidaat meer dan 50 procent van de 
stemmen heeft behaald, wordt dit proces herhaald. Dus uw tweede stem wordt pas geteld 
indien uw meest favoriete kandidaat is afgevallen. 

 De volgorde van de namen op het stembiljet is door loting door de notaris tot stand 
gekomen. 

De uitslag van de ledenraadpleging wordt op vrijdag 16 november 2018 bekendgemaakt. 

Veel succes bij het uitbrengen van uw stem! 

 


