Verkorte verkiezingsprocedure pensioengerechtigd bestuurder
vastgesteld in 2019

Algemeen







Het bestuur toetst of de aangemelde kandidaten voldoende geschikt zijn (d.w.z.
passend in profiel en inschatting op doorstaan toets van De Nederlandsche Bank).
Indien er twee of meer geschikte kandidaten zijn voor de positie van
pensioengerechtigd bestuurder, dan worden er verkiezingen gehouden. Is er één
geschikte kandidaat, dan worden er geen verkiezingen gehouden en wordt de
kandidaat benoemd door het algemeen bestuur.
Er is één kiesgroep: de pensioengerechtigden. De groep pensioengerechtigden wordt
gevormd door de personen die een pensioenuitkering van SPIN ontvangen.
De zittingsperiode voor het bestuurslid is drie jaar.
De organisatie van deze verkiezingen geschiedt onder verantwoordelijkheid van het
algemeen bestuur.

Kandidaatstelling








Het bestuur stelt een oproep op, waarin een profielschets is opgenomen van de
gezochte kandidaat.
Deze algemene oproep zal tijdig gedaan worden aan de pensioengerechtigden om
zich kandidaat voor het bestuur te stellen, waarna zij zich schriftelijk of elektronisch
dienen aan te melden bij SPIN. De aanmelding geschiedt onder vermelding van de
motivatie van hun verkiesbaarstelling, de mate waarin zij voldoen aan het profiel en
met toezending van een curriculum vitae.
De aanmelding van de kandidaat wordt getoetst door het bestuur.
Indien de aangemelde kandidaat niet aan de eisen in het functieprofiel voldoet, dan
behoudt het bestuur zich het recht voor om deze kandidaat te weigeren.
Teneinde alle stemgerechtigden te informeren wie zich kandidaat voor het bestuur
hebben gesteld, zal tijdig informatie verspreid worden over de kandidaten.
De kandidaatstelling moet uiterlijk 1 februari 2022 doo
or het bestuur ont
tvangen zijn.

Methode van stemmen


Er wordt schriftelijk of elektronisch gestemd, dit naar keuze van de stemgerechtigde.

Verwerking van de binnengekomen stemmen





De verwerking van de stemmen geschiedt geautomatiseerd door een daarvoor
aangesteld stembureau, dat mede de geldigheid van de stemmen controleert en
rapporteert over de uitslag van de verkiezingen.
Gekozen is de kandidaat, die het hoogste aantal stemmen heeft.
De uitslag van de verkiezingen wordt door het bestuur vastgesteld en bekendgemaakt
op de SPIN-website.
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