Stemmen kandidaten ledenraad
Rabobank West Betuwe
Als lid van Rabobank West Betuwe kunt u uw stem uitbrengen op de kandidaten voor de ledenraad.
U kunt tot en met 6 november 2015 stemmen op minimaal een en maximaal twaalf kandidaten. Uw
stem brengt u als volgt online uit:

Ledensite
U gaat naar de ledensite van Rabobank West Betuwe: www.rabowestbetuweleden.nl

Inloggen
De site is openbaar toegankelijk. Maar om te kunnen stemmen moet u inloggen, tenzij u een mail
hebt ontvangen met een autologin. Daarmee kunt u rechtstreeks uw stemmen uitbrengen. Inloggen
doet u door rechts bovenin het scherm op ‘Inloggen ledensite’ te klikken. Vervolgens vult u uw
persoonlijke inloggegevens. Deze heeft u in het verleden van ons via een brief ontvangen. Bent u
uw wachtwoord vergeten, dan kunt u via de site een nieuw wachtwoord opvragen. Na het
invoeren van uw gegevens klikt u op de button ‘login’.

Tab: Ledenraadsverkiezing
Bovenin de pagina treft u een menubalk aan. Hier klikt u op de tab ‘Ledenraadsverkiezing’. U ziet
een foto-overzicht van de kandidaten. Om aanvullende gegevens en de motivatie te raadplegen klikt
u op de button ‘lees meer ‘ of op de foto van de kandidaat.

Stemmen op kandidaat
U brengt uw stem uit op een kandidaat door in de uitgebreide motivatie op de button ‘breng uw
stem uit’ te klikken.
De stemmen verdeelt u als volgt: U mag maximaal acht stemmen uitbrengen op kandidaten voor
het aandachtsgebied Particulieren en vier stemmen op kandidaten voor het aandachtsgebied
Agrarisch.
Let op, uw stem is nu nog niet definitief! U kunt namelijk op minimaal een en maximaal twaalf
kandidaten stemmen.

Stempagina
Nadat u op de button ‘breng uw stem uit’ heeft geklikt komt u op de stempagina. Hier ziet u in één
oogopslag op welke kandidaten u uw stem wilt uitbrengen, deze hebben een vinkje achter hun naam
staan. U kunt minimaal een en maximaal twaalf kandidaten selecteren. Wilt u nog wijzigen? Dat kan
door vinkjes te verwijderen of toe te voegen. Maar u kunt ook terug naar het foto-overzicht door op
de button ‘Terug naar overzichtspagina’ te klikken. Vervolgens kunt u de motivaties van de
kandidaten weer raadplegen (en indien gewenst de button ‘Breng uw stem uit’ gebruiken om te
stemmen). Uw voorkeuren blijven bewaard op de stempagina, maar let op: uw stem is nu nog niet
definitief!

Stem definitief maken
Heeft u minimaal een en maximaal twaalf kandidaten geselecteerd? En bent u zeker van uw keuze?
Dan maakt u uw stem definitief door onderaan de overzichtspagina op ‘Stemmen’ te klikken.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

