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Stemmen via Election Runner 
 

 
 
INLEIDING & VERKLARENDE WOORDENLIJST 

1 INLEIDING 

Naar jaarlijkse traditie staat ook dit jaar opnieuw een Algemene vergadering gepland. Net zoals 
voorgaande jaren, staan er ook nu een aantal stemmingen op de agenda.  
Gezien de Corona-crisis is het dit jaar niet mogelijk om op de gebruikelijke manier te stemmen & zijn 
we genoodzaakt om online stemmingen te organiseren. Om deze stemmingen vlot & rechtsgeldig te 
laten verlopen, doen we een beroep op Election Runner.  
 
Dit jaar kan er enkel tijdens de Algemene vergadering gestemd worden (en dus niet vooraf zoals bij 
de vorige Algemene vergadering). 
 
2 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

- Stem: 
Een stem is een antwoord op een vraag. Dit antwoord kan meetellen voor 1, 2 of 3 ‘punten’ 
(zie hieronder).  

- Stemgewicht:  
Het stemgewicht bepaalt voor hoeveel punten een bepaalde stem meetelt (bv. 1, 2 of 3 
‘punten’).  

- Stemronde: 
Een stemronde is een verzameling van vragen waarbij uw club voor elke vraag welgeteld 1 
keer kan stemmen.  

- Voter ID: 
Elke club krijgt een login. Deze login is het “Voter ID”. Om makkelijk te werken is uw login het 
stamnummer van de club. 

- Voter Key: 
De “Voter key” is het paswoord dat u nodig heeft om in te loggen. In combinatie met het 
“Voter ID” (het stamnummer dus) raakt u ingelogd voor de gewenste stemronde. 
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ELECTION RUNNER ALS TOOL 

1 RECHTSGELDIG STEMMEN 

Net zoals bij élke verkiezing, dient ook een online verkiezing correct & rechtsgeldig te verlopen. Via 
de Election Runner-tool voldoen we aan deze voorwaarden. 
 

- Elke club krijgt een eigen login & paswoord. Via deze login & paswoord is het mogelijk om in 
te loggen en de stem voor uw club uit te brengen.  
OPGELET: Geef deze gegevens NIET door aan personen buiten de club. Zij kunnen dan 
immers in uw plaats uw stem uitbrengen.  

- SSL-beveiliging om de hele verkiezing, de weging & de vragen te beveiligen. 
- Elke club krijgt per vraag 1 stem met een bepaald stemgewicht.  

Aantal leden in het seizoen 2019-2020 Stemgewicht 
100 leden of minder 1 
Tussen 101 & 200 leden 2 
201 of meer leden 3 
Nieuwe clubs seizoen 2020-2021 1 

- De club kan bij elke stemronde exact en slechts 1 keer antwoorden per vraag & kan deze 
stem ook slechts 1 keer indienen. Het is niet meer mogelijk om na de stemming het 
antwoord te wijzigen.  

- De stemming gebeurt anoniem. Gymfed beschikt dus enkel over de eindresultaten & kan dus 
niet achterhalen welke club waarvoor heeft gestemd. 

 
2 VOLMACHTEN 

Gezien de mogelijkheden van een online stemming zullen er geen volmachten kunnen gegeven 
worden. Dit is immers niet controleerbaar. Tevens heeft de club voldoende mogelijkheid om de 
stemming door iemand van het bestuur te laten doen.  
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WAT GEBEURT ER VOORAF? 

1 VOORBEREIDING 

Gymfed bezorgt uw club een login (“Voter ID” = het stamnummer) & een paswoord (“Voter key”) 
voor Election Runner. Deze gegevens heeft u zéker nodig om te stemmen. Heeft u deze gegevens 
niet, dan kan u niet stemmen. 
 
Elke club kan met deze gegevens exact 1 keer stemmen per stemronde. 
 
Gymfed bezorgt de logingegevens als volgt: 

- Clubs met centrale briefwisseling: op het algemene mailadres van de club (zie clubfiche). 
- Clubs zonder centrale briefwisseling: op de mailadressen van de voorzitter & de secretaris. 

 
Logingegevens worden enkel via e-mail doorgestuurd.  
 
2 VERLIES VAN LOGINGEGEVENS 

Indien uw club de logingegevens kwijt raakt, dan kan u een kopie van de doorgestuurde gegevens 
aanvragen via info@gymfed.be. Deze kopie wordt uiteraard enkel verstuurd naar het algemeen 
mailadres of aan personen die opgenomen zijn in het bestuur. 
 
Logingegevens worden dus niet doorgegeven via telefoon, SMS, … 
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HOE STEMMEN VIA ELECTION RUNNER? 

U kan op 3 manieren stemmen via Election Runner… 
 
1 STEMMEN VIA DE LINK DIE GETOOND WORDT TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING 

1. Tijdens de algemene vergadering wordt er bij de aankondiging van een stemronde een 
bepaalde link getoond. Klik op deze link. 

2. U komt terecht op de ‘Election Runner’-website. Voer de ontvangen “Voter ID” & “Voter 
Key” in. U komt vervolgens op de pagina met de vragen die verbonden zijn aan die 
stemronde.  

3. Beantwoord élke vraag (of geef geen antwoord) & bevestig vervolgens uw antwoord via 
“Submit ballot”. 

4. Nadat u op bovenstaande knop hebt geklikt, wordt er gevraagd of u zeker bent dat u deze 
antwoorden wilt doorsturen.  
ü Bent u zeker? Klik op “Yes” 
ü Wilt u nog wijzigen? Klik op “Cancel”. 
Eens u op “Yes” heeft geklikt, zijn uw antwoorden definitief. 

5. Indien gewenst kan u het bewijs van stemming downloaden (JPG-formaat) zodat u kan 
bewijzen dat u gestemd heeft. 
 

2 STEMMEN VIA DE LINK IN DE E-MAIL 

1. Wacht u liever niet tot de link wordt getoond, dan kan u al vanaf de start van de Algemene 
vergadering stemmen via de link in de e-mail die u ontving.  

2. Klik op de link van de stemronde waaraan u wenst deel te nemen. Voer de ontvangen “Voter 
ID” & “Voter Key” in. U komt vervolgens op de pagina met de vragen die verbonden zijn aan 
die stemronde.  

3. Beantwoord élke vraag (of geef geen antwoord) & bevestig vervolgens uw antwoord via 
“Submit ballot”. 

4. Nadat u op bovenstaande knop hebt geklikt, wordt er gevraagd of u zeker bent dat u deze 
antwoorden wilt doorsturen.  
ü Bent u zeker? Klik op “Yes” 
ü Wilt u nog wijzigen? Klik op “Cancel”. 
Eens u op “Yes” heeft geklikt, zijn uw antwoorden definitief. 

5. Indien gewenst kan u het bewijs van stemming downloaden (JPG-formaat) zodat u kan 
bewijzen dat u gestemd heeft. 
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BEREKENING RESULTATEN 

De meerderheid wordt berekend obv het aantal uitgebrachte stemmen, rekening houdend met het 
toegekende stemgewicht. 
 
Berekeningswijze: 

- Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van het procentuele resultaat. 
- Het percentage ‘Ja’ & ‘Neen’-stemmen worden berekend op het totaal aantal ‘Ja’ + ‘Neen’-

stemmen  
 

Club Stemgewicht Stemming 
Club 1 1 Neen 
Club 2 2 Neen 
Club 3 3 Ja 
Club 4 3 Neen 
Club 5 2 Onthouding (geen stem) 
Club 6 3 Ja 
Club 7 3 Ja 
TOTAAL 17  

 
Resultaat: 
 
Club Stemgewicht % 
Ja 9 60% 
Neen 6 40% 
Onthouding 2 - 

 
In dit voorbeeld wordt het voorstel dus aanvaard van zodra er een stemgewicht van 8 gehaald wordt 
(7,5 is immers 50%). 


