Verkiezingsvoorwaarden 2018
NJR, als Nederlandse koepel van jongerenorganisaties, kiest ervoor om jaarlijks de VNjongerenvertegenwoordigers publiekelijk te laten verkiezen met het oog op het verwerven van zoveel mogelijk
legitimiteit en bekendheid van en draagvlak voor de functie van Nederlandse jongerenvertegenwoordiger. NJR
is door haar lidorganisaties, allen landelijke jongerenorganisaties, gemachtigd om deze verkiezingen
publiekelijk te organiseren. De legitimiteit van de verkiezingen en de functie van jongerenvertegenwoordiger,
ligt nadrukkelijk bij NJR.
Er worden 2 verkiezingen georganiseerd, namelijk voor de volgende functies:
1.
2.

VN-jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid
VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Per functie zijn er 2 kandidaat-jongerenvertegenwoordigers die het tegen elkaar opnemen.
Onderstaande Verkiezingsvoorwaarden gelden zowel voor de kandidaat-jongerenvertegenwoordigers
Mensenrechten & Veiligheid als voor de kandidaat-jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling, voor
A Bigger Circle (de partij die de technische online realisatie van de verkiezingsprocedure verzorgt) en voor NJR
als organisator van de verkiezingen.
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Stemmen kunnen uitsluitend worden uitgebracht tijdens de verkiezingsperiode, die duurt van
maandag 29 oktober 2018 09.00 uur tot en met maandag 5 november 2018 20.45 uur. De
verkiezingsuitslagen voor beide functies wordt bekend gemaakt tijdens de Nacht van de VN op 5
november 2018 in Pakhuis de Zwijger Amsterdam.
Alleen stemmen van Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie t/m 29 jaar worden meegenomen
in de uitslag.
Stemmers die voldoen aan de stemcriteria (leeftijd t/m 29 jaar, Nederlandse nationaliteit, verblijvend
in Nederland) kunnen tijdens de verkiezingsperiode per functie 2 keer hun stem uitbrengen: 1 keer
online en 1 keer tijdens de Nacht van de VN via een stembiljet die bij binnenkomst wordt uitgereikt.
Online stemmen uitgebracht vanuit het buitenland worden niet meegenomen in de uitslag.
Het gemiddelde van twee scores (1. de Campagnescore van kandidaat-jongerenvertegenwoordigers
gericht op stemmen werven en 2. het oordeel van een Vakjury tijdens de Nacht van de VN) bepaalt de
einduitslag.
Ten behoeve van een deugdelijke verkiezingsprocedure worden de gegevens van online stemmers
(geboortedatum, nationaliteit, IP -adres en telefoonnummer) tot uiterlijk 30 dagen na de laatste dag
van de verkiezingsperiode bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.
A Bigger Circle en NJR gebruiken de gegevens van online stemmers uitsluitend voor het vaststellen van
de geldigheid van uitgebrachte stemmen en het garanderen van een deugdelijke
verkiezingsprocedure.
Uitgebrachte stemmen worden op verschillende manieren op hun geldigheid gecontroleerd.
Samenwerking door kandidaten om meer stemmen te genereren is niet toegestaan.
Het is niet toegestaan om een stem uit brengen in ruil voor iets wat meer waarde heeft dan 5 euro.
Het is niet toegestaan om een stem uit te brengen in ruil voor het kans maken op iets ter waarde van
meer dan 5 euro.
In geval van stemfraude of op oneerlijke wijze campagne voeren (te bepalen door NJR), kan een
finalist uitgesloten worden van verdere deelname.
In geval van het optreden van (technische) omstandigheden die het hanteren van de
verkiezingsprocedure onmogelijk maken, behoudt NJR te alle tijden zich het recht voor om de
verkiezingsprocedure aan te passen of op te schorten.

