
Stemprocedure en stemrecht

Net zoals vier jaar geleden zal er direct op de provinciale ALV
over de kandidatenlijsten worden gestemd. We hanteren hierbij
het OPOV-systeem: one person, one vote. We maken hierbij
gebruik van het stemsysteem zoals deze ook bij het vaststellen
van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen
gebruikt wordt. 

U heeft stemrecht als u voor 4 augustus 2022 lid bent geworden
van het CDA en uw contributie heeft betaald. 

U bent van harte uitgenodigd voor de

provinciale ALV op donderdagavond 29

september 2022 in De Bilt.

De voorbereidingen voor de Provinciale

Staten- en Waterschapsverkiezingen op

15 maart 2023 zijn in volle gang! Op het

programma van de ALV staat dan ook

het vaststellen van de kandidatenlijsten

voor Provinciale Staten en de

waterschappen HDSR, Vallei&Veluwe,

Amstel, Gooi en Vecht en Rivierenland.

Programma

19.30 uur start ALV

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag van de
ALV  in juni 2022
4. Mededelingen
- samenstelling DB

5. Toelichting stemprocedure
6. Vaststellen kandidatenlijst
Provinciale Staten
7. Vaststellen kandidatenlijst
Waterschappen
- HDSR
- Vallei en Veluwe
- Amstel,Gooi en Vecht
- Rivierenland

8. Toelichting campagne/
programmacommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Locatie:
HF Witte Centrum
Henri Dunantplein 4
3731 CL De Bilt

Vragen:
Uiteraard is het mogelijk om
vragen te stellen. U kunt uw
vragen van tevoren indienen
via utrecht@cda.nl.

De stukken voor deze
vergadering zijn opvraagbaar
via het steunpunt
(utrecht@cda.nl) en worden
uiterlijk in de week van de
vergadering toegestuurd.

U I T N O D I G I N G  A L V

Tot donderdag!

Privacywet:
Tijdens de ALV zullen er foto’s worden gemaakt. Hierbij zullen ook deelnemers
aan de ALV worden gefotografeerd. Deze foto’s zullen worden gepubliceerd op
de website en de sociale media van het CDA Provincie Utrecht. Wanneer u na
publicatie bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken via een e-mail naar
utrecht@cda.nl. Wanneer het bezwaar gegrond is, zullen de foto’s waarop u te
zien bent van onze website en sociale media worden verwijderd.

PROVINCIE UTRECHT

ALV
29 SEPTEMBERI 2022

Aanmelden en meer informatie

In verband met de organisatie zouden wij het waarderen als u
zich van tevoren aanmeldt voor de ALV. Aanmelden kan hier.
Meer informatie over de advieslijsten en de te volgen
stemprocedure vindt u op onze website: www.cda.nl/utrecht

https://forms.gle/9e3zRpB69P5B9e7v8
https://www.cda.nl/utrecht/actueel/nieuws/uitnodiging-provinciale-alv-op-donderdag-29-september

