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Politieke Partij Democraten 66  Paraaf: 

 
Formulier kandidaatstelling  

verkiezing Regiobestuur D66 Noord-Holland 
 

 
Invulinstructie 
Dit kandidaatstellingsformulier kan worden ingediend samen met een motivatie van maximaal 300 woorden en een 
hoge resolutiefoto naar een van onderstaande adressen.  
 

o u zet uw handtekening op het ingevulde formulier, scant en mailt dat naar rvc@d66noordholland.nl 
o u stuurt het ingevulde formulier per post op naar RVC D66 Noord-Holland, Lijsterbeslaan 23, 1943 GL 

Beverwijk 
 
Kandidaatstellingsformulier 
De gegevens met een * worden niet in het kandidatenoverzicht opgenomen, maar dienen wel te worden ingevuld in 
verband met de officiële kandidaatstelling bij de provincie. De gegevens met een ^ worden weergegeven als een 
leeftijd in jaren. 
 

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de functie: 

   

 

 

Personalia: 

Achternaam  Geslacht * man / vrouw 

Roepnaam  Voorletter  

Geb. plaats *  Geb. datum ^  

Adres *  Postcode *  

Woonplaats   

Telefoon *  (mobiel en/of prive) 

Email *   

 
 

Beroep en/of maatschappelijke functie(s): 

 

 
 

Huidige functie(s) binnen of namens D66: 

Datum van / tot Functie 

  

  

  

 
 

mailto:rvc@d66noordholland.nl
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Politieke Partij Democraten 66  Paraaf: 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Datum van / tot Functie 

  

  

  

  

  

 
 

Andere maatschappelijke functies: 

Datum van / tot Functie 

  

  

  

  

  

 
 

Staat u op een kandidatenlijst van een vertegenwoordigend lichaam? Zo ja, voor welk 
vertegenwoordigend orgaan en op welke plaats? 

 

 
 

Heeft u voor een andere partij dan D66 een vertegenwoordigende- of partijfunctie vervuld? Zo ja, voor 
welke partij en welke functie? 

 

 
 

Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden 
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Politieke Partij Democraten 66  Paraaf: 

 
En verklaart dat hij/zij 

a) op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde voorwaarden en 
zereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen; 

b) voor kandidaatstelling voor een lokale verkiezing gedurende een half jaar voor de sluiting van de interne 
kandidaatstelling gewoon lid of lokaal lid van de partij is en uiterlijk bij sluiting van de kandidaatstelling aan 
zijn contributieverplichting heeft voldaan; 

c) niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een fascistische/racistische 
gezindheid blijkt; 

d) bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de partij; 
e) geen lid is van een andere politieke partij. 

 
 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 

Datum   

Plaats  

Handtekening  

  

 
 
Controlelijst 

1) Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend. 
2) U heeft een pasfoto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht (niet verplicht). 


