
 

 

 
 
 

GV-verkiezing  

Aan: Leden van de gouwraad van gouw West-Brabant. 
Betreft: uitnodiging gouwvoorzittersverkiezingen. 
 
 
Beste 
 
 
Aan alles komt een einde, ook aan het mandaat van jullie gouwvoorzitter. Dit betekent dat wij op 
zoek zijn naar een gouwvoorzitter voor jullie fantastische gouw. Via deze brief wil ik een oproep 
lanceren om namen van mogelijke kandidaten door te sturen. Ook oud leiding en groepsleiding 
kunnen als kandidaat voorgedragen worden. Verwittig wel de persoon wiens kandidatuur je 
indient. Tegen vrijdag 11 oktober verwacht ik de kandidaturen via mail naar zowel 
vv@scoutsengidsenvlaanderen.be als nb@scoutsengidsenvlaanderen.be.    
 
Om het traject vlot te laten verlopen dienen we af te wijken van 2 spelregels: 

• De termijn tot aan de verkiezing bedraagt 4 weken ipv 6 weken. 
• De uitendelijke kandidaten worden op minder dan 14 dagen voor de verkiezing gedeeld. 

 
Een samenvatting van de spelregels vind je in de bijlage.  
Voor meer info ivm de spelregels kan je terecht op: 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/goed-geregeld/spelregels-en-statuten 
 
Op de gouwraad van woensdag 23 oktober staat de verkiezing ingepland. Dit zal doorgaan 
op de Kolenmarkt 85, Brussel. Er is een aanwezigheid van 2/3 van de stemgerechtigden (bureau 
& DC’s) vereist. DC’s kunnen een volmacht geven aan GRL van de desbetreffende DR. Andere 
leden van de gouwraad of gouwoverleg hebben geen stemrecht. Zij mogen wel aanwezig zijn en 
deel uit maken van het verkiezingsproces. 
 
Ik wens jullie een vruchtbare zoektocht naar een kandidaat/kandidate! 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Pieter Lauwers 
Verbondsvoorzitter 
vv@scoutsengidsenvlaanderen.be 
0474 92 10 52 
 
 

Aan 
Gouwraad West-Brabant  

    

Datum 
23 September 2019       
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Bijlage 
 
 
Spelregel G10 : GOUWVOORZITTER  
 
De gouwvoorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de gouwwerking.  
Hij is in het bijzonder belast met :  
 
- het leiden van het gouwbureau, de gouwraad en het gouwoverleg  
- het begeleiden van de districtscommissarissen in overleg met de  gouwcommissaris  
- het organiseren en voorzitten van de verkiezingen van gouwcommissaris,  
  gouwbeheerder en districtscommissarissen; op die manier is hij  
  verantwoordelijk voor de continuïteit in de gouwwerking  
- het vertegenwoordigen van de gouw op de verbondsraad  
- het coördineren van de vertegenwoordiging van de gouw naar  het verbond toe  
- het vertegenwoordigen van de beweging ten aanzien van zijn regionale overheid  
- het onderhouden van contacten met andere gouwen in  functie van de  
  gemeenschappelijke belangen binnen de provinciale grenzen.  
 
Om verkiesbaar te zijn moeten de kandidaten voldoen aan de voorwaarden  
zoals voorzien in het algemeen deel (spelregel A5 en A6). 
 
 
Spelregel A5 : criteria voor leiding (hier gv) 
 
   Min  Max  Kierraad Bekrachtigd   OLV 
   Leeftijd  Leeftijd    door  
Gouwvoorzitter  25   50   GR   VR             VV 
 
 
 
Spelregel A6 : VERNIEUWING VAN FUNCTIES  
 
Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen streven we er naar om mandaten op te  
nemen voor drie jaar.  
  
De termijn van een verkozen mandaat bedraagt maximaal drie jaar zonder  
herverkiezing. De totale duur van een mandaat bedraagt maximaal zes jaar.  
nummering voor de titel toegevoegd worden. 


