Stemwijzer
Stemwijzer online stemmen kandidaten ledenraad
Om te stemmen op de kandidaten voor de ledenraad gelden enkele randvoorwaarden. Zo
moet u bijvoorbeeld lid zijn van Rabobank West Betuwe. Hieronder leest u onder andere
wat de voorwaarden zijn om online te stemmen, hoeveel stemmen u uit kunt brengen en
hoe u uw stem laat gelden als online stemmen geen mogelijkheid voor u is.
Voorwaarden online stemmen
Om uw stem online uit te kunnen brengen, dient u lid te zijn van Rabobank West Betuwe.
U brengt uw stem uit via onze ledensite:www.rabowestbetuweleden.nl. Daar logt u in
met uw gegevens. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u via de site een nieuw
wachtwoord opvragen.
Hoeveel stemmen mag ik uitbrengen?
Maximaal mag u op 12 kandidaten stemmen, maar u bent ook vrij om op minder
kandidaten te stemmen. De stemmen verdeelt u als volgt: U mag maximaal acht
stemmen uitbrengen voor het aandachtsgebied Particulieren en vier stemmen voor het
aandachtsgebied Agrarisch. Het is niet mogelijk om op één kandidaat meerdere stemmen
uit te brengen. De online verkiezing vindt anoniem plaats.
Wat gebeurt er met mijn stem?
Na de sluiting van de verkiezing, tellen wij alle uitgebrachte stemmen. De kandidaten die
(per aandachtsgebied) de meeste stemmen van de leden hebben ontvangen, krijgen een
plaats in de ledenraad. Kort na de verkiezing maakt Rabobank West Betuwe in de media
en op haar website bekend welke kandidaten zijn verkozen.
Ik ben lid, maar ik heb geen internet? Kan ik dan wel stemmen?
U kunt uw stem uitbrengen op één van onze vestigingen. Daar vult u eenvoudig het
stemformulier in en levert het formulier in bij één van onze medewerkers. De
medewerker vraagt om uw persoonlijke gegevens en een legitimatiebewijs om vast te
kunnen stellen of u inderdaad lid bent van de bank en dus stemgerechtigd.
Ik wil graag stemmen. Hoe kan ik lid worden van Rabobank West Betuwe?
Wanneer u nog geen lid bent van Rabobank West Betuwe, kunt het lidmaatschap online
aanvragen. U kunt deze stemronde dan nog niet uw stem online uit brengen. Wel kunt u
op één van onze vestigingen schriftelijk uw stem uitbrengen.
Mijn bedrijf is lid, kan ik dan ook stemmen?
Namens een rechtspersoon, die lid is van de bank, kan de bevoegde stemmen.

