
 

Paraaf: 
 

Kandidaatstellingsformulier 
 
Ondergetekende stelt zich kandidaat als Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor 
de afdeling D66 Kaag en Braassem en geeft daarbij naar waarheid onderstaande gegevens: 
 
 

Achternaam Van Egmond Geslacht Man 

Roepnaam Nick Voorletters N.G. 

Geb. datum 10-07-1996 Geb. plaats Leiderdorp 

Adres*  

Postcode*  Woonplaats Roelofarendsveen 

Tel. Privé*  

Tel. Mobiel*  

E-mail nickgertjan@gmail.com 

 

Beroep of maatschappelijke functie: 

Vulploegleider Plus van Dijk/ Student Bestuurskunde 

 

Huidige functie binnen of namens D66: 

Vanaf 
<datum> 

Functie 

22 juni 2015 Burgerraadslid 

 

Vroegere functie(s) binnen of namens D66: 

Vanaf <datum> 
tot <datum> 

Functie 

2015-2016 Kascommissie lid 

2013-2015 Lid van de steunfractie 

  

  

  

 

     
 

Andere maatschappelijke functies: 

Vanaf <datum> 
tot <datum> 

Functie 

  

  

  

  

  



 

Paraaf: 
 

 

Eventueel een toelichting van maximaal 300 woorden. 

 
D66 Kaag en Braassem moet zich klaarmaken voor de toekomst en de leiding nemen in de 
veranderende politiek. Ik hoop dat ik, samen met alle leden, die kar mag gaan trekken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  



 

Paraaf: 
 

En verklaart dat hij/zij 
A. op de hoogte is van de Statuten en Huishoudelijk Reglement, aan alle daarin vermelde 

voorwaarden en vereisten voldoet, en tevens bereid is aan alle daaruit voortvloeiende 
verplichtingen te voldoen; 

B. voor kandidaatstelling voor deze functie gedurende een half jaar voor de sluiting van de 
interne kandidaatstelling lid van de Partij is en uiterlijk bij sluiting van de 
kandidaatstelling aan zijn contributieverplichting heeft voldaan; (indien niet aan deze 
termijn kan worden voldaan, moet uiterlijk 8 dagen voor sluiting van de kandidaatstelling 
dispensatie worden aangevraagd bij het Landelijk Bestuur); 

C. niet betrokken is geweest bij handelingen, uitingen of voorvallen, waaruit een 
fascistische/racistische gezindheid blijkt (Statuten artikel 20, lid 2); 

D. bij verkiezing afstand doet van alle onverenigbare functies binnen of namens de Partij. 
Indien nodig is een ontslagbrief bij de kandidaatstelling bijgevoegd (artikel 6.1 lid 5 sub e 
van het Huishoudelijk Reglement); 

E. geen lid is van een andere politieke partij (Statuten artikel 7 sub B); 
F. uitvoering zal geven aan de afdrachtregeling politieke vertegenwoordigers D66 Kaag en 

Braassem; 
G. bereid is om bij verkiezing in de Gemeenteraad of opvolging de functie te aanvaarden en 

de volle zittingstermijn te vervullen; 
H. bereid is om na verkiezing in de Gemeenteraad de vertegenwoordigende taak naar 

behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover de leden, 
afstand te doen van alle door of op grond van de statuten en het huishoudelijk 
reglement als onverenigbaar aangemerkte functies en de verplichting op zich te nemen 
de zetel ter beschikking te stellen wanneer het lidmaatschap van de partij eindigt. 

 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 

Datum: 26-05-2017 Plaats: Roelofarendsveen 
 

Handtekening: 

 
 

 
Controlelijst 
1) Het kandidaatstellingsformulier is volledig ingevuld en ondertekend. 
2) U hebt een kopie van een geldig legitimatiebewijs bijgevoegd. 
3) U heeft 1 pasfoto bijgevoegd t.b.v. het kandidatenoverzicht (niet verplicht). 


