
Protocol Interne Campagne D66 ‘s-Hertogenbosch 

Campagnevoeren tijdens partijbijeenkomsten 
• Het is campagneteams en kandidaten toegestaan om te flyeren bij 

afdelingsbijeenkomsten. 
• Het is niet toegestaan om posters te plakken; 
• Campagneteams en/of kandidaten dienen zich vooraf aan te melden bij de 

organisatie; 
• Aanwijzingen van de organisatie dienen ten alle tijden te worden opgevolgd; 
• (Campagneteams van) kandidaten dienen tijdens afdelingsbijeenkomsten gelijk 

behandeld te worden; 
• Indien één of meerdere kandidaten de mogelijkheid krijgen om op een bijeenkomst 

van de afdeling te spreken dan dient de organisator alle overige kandidaten deze 
ruimte ook te bieden; 

• Alle kandidaten worden door de afdelingsverkiezingscommissie geïnformeerd over de 
volgende data: 

o 20 juni 2017 debat lijsttrekkers 
o 12 september 2017 debat verkiesbare kandidaten 

Nieuwsbrieven, websites en social media 
• De verkiezingscommissie stelt een smoelenboek samen om de leden van de afdeling 

te informeren over de kandidaten voor de lijst. Dit en de aankondiging voor de 
presentatieavonden is de enige communicatie die via de afdelingskanalen (website/
nieuwsbrief/social media) verloopt; 

• Het bestuur beheert de gegevens van alle leden (NAW-gegevens) om alle leden van 
D66 ’s-Hertogenbosch te informeren over het  interne verkiezingsproces. Plaatsing 
en verzending van het smoelenboek gebeurt via het bestuur. 

• Verzendlijsten van afdelingen, regio’s en andere partijorganen mogen niet gebruikt 
worden voor campagne voor één of meerdere kandidaten. Wel voor de aankondiging 
van presentatieavonden. 

• Afdelingsbesturen, fracties en andere partijorganen evenals leden met een functie in 
fractie, bestuur of verkiezingscommissie mogen geen voorkeur uitspreken voor één of 
meerdere kandidaten. Oproepen als fractie, afdelingsbestuur of ander gremium of 
persoon met een functie om op deze personen te stemmen in de e-voting mag niet! 

• Het ondersteunen van kandidaturen door individuele leden zonder functie in de 
afdeling is wel toegestaan; 

• Social-media-accounts van fracties en/of andere partijorganen mogen niet gebruikt 
worden voor campagne voor één of meerdere kandidaten; 

• Mailadressen mogen alleen gebruikt worden als er persoonlijk contact is geweest 
tussen de kandidaat (of een lid van het campagneteam) en de ontvanger. De 
kandidaat dient te vermelden aan de ontvanger hoe hij of zij het mailadres heeft 
verkregen; 

• Het verzamelen van mailadressen via websites is nadrukkelijk niet toegestaan. 
• De kandidaten voor de verkiesbare plaatsen kunnen gebruik maken van eigen 

sociale-mediakanalen of website om zich te promoten. Bij dit proces worden alle 
formele en gerespecteerde regels van integriteit en respect toegepast.  

Gevallen waar dit protocol niet in voorziet, worden te beoordeling aan de 
afdelingsverkiezingscommissie voorgelegd.


