
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Aan de leden van Domus Medica     Antwerpen, 3 augustus 2018 
 

    
 

Verkiezing van de leden Algemene Vergadering Domus Medica 2018 
 

Kandidaatstelling 
 
 
Beste collega 
 
Van 5 tot en met 13 november 2018 geeft Domus Medica u de kans om via interne verkiezingen uw 
vertegenwoordigers voor de algemene vergadering te kiezen. 
 
Hiervoor willen we een oproep doen naar kandidaten om in ons heterogeen huisartsenlandschap op 
te staan en mee verantwoordelijkheid te nemen om een gezond evenwicht in onze vereniging te 
waarborgen: evenwicht tussen syndicaal, kringondersteunend, kwaliteitsbevorderend en weten-
schappelijk onderzoekend veldwerk. Iedere huisarts die lid is van Domus Medica is een mogelijke 
kandidaat. 
 
De verkiezingen van de Effectieve Leden worden georganiseerd op niveau van de huisartsen-kringen, 
hetzij elke individuele huisartsenkring, hetzij een aantal geografisch aangrenzende huisartsenkringen 
gezamenlijk (hierna gezamenlijk aangeduid als “Kieskring”) 
 
De kieskringen werden de afgelopen maand door de huisartsenkringen samengesteld. 

 Op de website van Domus Medica vindt u een overzicht van de kieskringen en het aantal 
gemandateerden per kieskring. 

 Er kan enkel een stem uitgebracht worden op de kandidaten van de eigen kieskring. 

 Elke kieskring heeft recht op zoveel afgevaardigden als er veelvouden zijn van 25 individueel 
aangesloten leden bij Domus Medica.  

 Om Effectief Lid te zijn dient de kandidaat minstens één geldige stem behaald te hebben. 
 
Het volledig kiesreglement vindt u op de website van Domus Medica. 
 
We verwachten van de kandidaten: 
 

 Het doel, de missie en de visie van de vereniging onderschrijven. 

 U treedt op als ambassadeur van Domus Medica.  

 Net als de bestuurders, directie en medewerkers van de vereniging handelt u eerlijk en in goed 
vertrouwen in het belang van de organisatie. 

 Een engagement voor 4 jaar waarbij verantwoordelijkheidszin, open geest, respect en daadkracht 
centraal staan. 

 Het vervullen van een liaisonfunctie tussen Domus Medica en de kring. 

 Deelnemen aan minimaal 2 algemene vergaderingen per jaar, verspreid in Vlaanderen. 

 Uiterlijk op 5 september 2018 moeten alle kandidaturen ingediend zijn. Het formulier in bijlage 
kan ingevuld verstuurd worden via mail naar verkiezingenAV@domusmedica.be of per 
aangetekende post (poststempel geldt als bewijs) naar: 

 
Domus Medica 
t.a.v. Kiescomité  
Lange Leemstraat 187 
2018 Antwerpen 

 

https://www.domusmedica.be/documentatie/archief/nieuws/7487-verkiezingen-algemene-vergadering-domus-medica-2018.html
mailto:verkiezingenAV@domusmedica.be
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Na verificatie van de verkiesbaarheidsvoorwaarden door de raad van bestuur zult u op de hoogte 
worden gebracht van de kieskring waarbij u werd ingedeeld. 
De raad van bestuur wenst nogmaals te benadrukken dat een kandidaat, indien verkozen, ook effectief 
zijn/haar mandaat dient op te nemen. 
 
We hopen u hiermee van dienst te zijn en hopen u talrijk te verwelkomen als lid van de algemene 
vergadering. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Namens de raad van bestuur van Domus Medica, 
 
 
 
 
Dr. Roel Van Giel   
Voorzitter  

 


