
Verkiezingen  formulier KR-IV 

Verkiezing nieuwe leden kerkraad (KR-IV) 

 

 

 

 

Bisdom  …………………………………. 

Kerkfabriek  …………………………………. 

Deelgemeente  …………………………………. 

Gemeente  …………………………………. 

 

Proces-verbaal van de zitting van de kerkraad op …………… 
 

Aanwezig: 

……………………………………………, aangestelde verantwoordelijke van de parochie en 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…., leden. 

 

De kerkraad 

 

Overwegende dat de meerderheid van de leden in functie aanwezig is; 

 

Overwegende dat er …… vacatures van lid van de kerkraad zijn ten gevolge van 

0 de driejaarlijkse hernieuwing van de grote/kleine helft 

0 het ontslag van ……………………………………… 

 

Stelt vast dat de oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie 

…………………………..… te ………………………………………..……………….. 

(gemeente en deelgemeente) tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad werd 

uitgehangen in de parochiekerk van …………… tot ………………. en werd gepubliceerd in 

de lokale editie van het parochieblad op ……………….. en dat het resultaat van de oproep tot 

kandidaten werd bekend gemaakt door uithanging in de parochiekerk van …………… tot 

………………; 

 

Stelt vast dat volgende kandidaturen (naam, geboortedatum, adres) - alfabetisch gerangschikt 

- werden ontvangen: 

 

1. …………………………, …………….., ……………………………………; 

2. …………………………, …………….., ……………………………………; 

3. …………………………, …………….., ……………………………………; 

4. …………………………, …………….., ……………………………………; 

5. …………………………, …………….., ……………………………………; 

6. …………………………, …………….., ……………………………………; 

7. …………………………, …………….., ……………………………………; 

8. …………………………, …………….., ……………………………………; 

9. …………………………, …………….., ……………………………………; 

10. …………………………, …………….., ……………………………………; 

 

Stelt vast dat er ………….. bezwaarschriften werden ontvangen en dat door de kerkfabriek 

aan deze bezwaarschriften passend gevolg werd gegeven; 

 



Verkiezingen  formulier KR-IV 

Besluit dat de volgende personen die zich kandidaat gesteld hebben op basis van het niet 

voldoen aan één of meer verkiezingsvoorwaarden niet in aanmerking komen voor verkiezing: 

1. ………………………. omwille van het niet beantwoorden aan de voorwaarde van 

……………………………………………………….. (omschrijving voorwaarde); 

2. ………………………. omwille van het niet beantwoorden aan de voorwaarde van 

……………………………………………………….. (omschrijving voorwaarde); 

3. ………………………. omwille van het niet beantwoorden aan de voorwaarde van 

……………………………………………………….. (omschrijving voorwaarde); 

 

Gaat over tot geheime stemming. 

 

Overwegende dat de stemming voor het mandaat van vacature nr. 1 als uitslag geeft: 

…… uitgebrachte stemmen, waarvan …… geldige stemmen en …… blanco en ongeldige; 

waarbij …………………………………………………. : ……. stemmen en 

 …………………………………………………. : ……. stemmen heeft bekomen; 

Overwegende dat de stemming voor het mandaat van vacature nr. 2 als uitslag geeft: 

……  uitgebrachte stemmen, waarvan ……  geldige stemmen en ……  blanco en ongeldige; 

…… uitgebrachte stemmen, waarvan …… geldige stemmen en …… blanco en ongeldige; 

waarbij …………………………………………………. : ……. stemmen en 

 …………………………………………………. : ……. stemmen heeft bekomen; 

Overwegende dat de stemming voor het mandaat van vacature nr. 3 als uitslag geeft: 

……  uitgebrachte stemmen, waarvan ……  geldige stemmen en ……  blanco en ongeldige; 

…… uitgebrachte stemmen, waarvan …… geldige stemmen en …… blanco en ongeldige; 

waarbij …………………………………………………. : ……. stemmen en 

 …………………………………………………. : ……. stemmen heeft bekomen; 

 

Besluit: 

………………………………………………… is/zijn verkozen tot lid van de kerkraad, 

0 behorende tot de grote helft van de raad, waarvan het mandaat eindigt in april ……..; 

0 om het mandaat te voleindigen van …………………………… dat eindigt in april ……... 

 

Aldus opgemaakt te …………………., in datum van ………….. en ondertekend door al de 

aanwezige leden. 

 

De leden,   De aangestelde verantwoordelijke,  De voorzitter, 

 


