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Inleiding
De verkiezingen van Ubuntu Nederland zijn van groot belang. Niet alleen bepaalt het de 
samenstelling van de gemeenschapsraad, maar van een goed verloop hangt ook de 
legitimiteit van de organisatie af. Daarom is het belangrijk dat ze volgens het boekje 
uitgevoerd worden. Aangezien tot nu toe de enige definitieve beschrijving op de wiki1 
staat, gebaseerd op het 'Organisatievoorstel voor Ubuntu Nederland', ben ik gevraagd 
om een draaiboek uit te schrijven. Het is de bedoeling dat dit als gids zal dienen bij het 
uitschrijven van komende verkiezingen. Ik ga er van uit dat de afzonderlijke verkiezing 
van een voorzitter is komen te vervallen.

Ik hoop dat het draaiboek duidelijk genoeg is. Eventuele vragen en verbeterpunten 
kunnen altijd gestuurd worden naar sense@ubuntu.com.

Groningen, 10 februari 2012

1 http://wiki.ubuntu-nl.org/community/OrganisatieVoorstel  
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Draaiboek bij normale gang van zaken
De volgende stappen beschrijven hoe een verkiezing hoort te verlopen volgens de 
regels. Als bepaalde handelingen slechts suggesties zijn, wordt het er bij vermeld.

Kort over stemrecht

Voordat de verkiezingen beginnen is het goed om te zorgen dat de groep 
stemgerechtigden bijgewerkt is. Hoewel iedereen op elk moment stemrecht aan kan 
vragen, zou de gemeenschapsraad een campagne kunnen starten aan het einde van de 
termijn om gemeenschapsleden te wijzen op de mogelijkheid stemrecht te verwerven. 
Deze actie is een normaal agendapunt op de agenda van het publieke deel van een 
gemeenschapsraadsvergadering.

De eisen voor het verkrijgen van stemrecht zijn2:

• de kandidaat heet constructief bijgedragen aan de gemeenschap rondom Ubuntu 
Nederland;

• de kandidaat heeft laten zien over een langere periode bij te kunnen dragen naar 
gelang zijn of haar draagkracht;

• de kandidaat heeft laten zien in gedrag en de gedachte achter de Code of Conduct 
uit te dragen, al dan niet bewust.

Een Launchpad-account is vereist wegens technische redenen.

Het uitschrijven van verkiezingen

De termijn van de gemeenschapsraad is twee jaar vanaf de officiële installatie. Wanneer 
deze termijn afloopt, moet de gemeenschapsraad zelf nieuwe verkiezingen uitschrijven. 
Het begin van de inschrijfperiode moet binnen zeven keer 24 uur van het aflopen van de 
termijn zijn.

Wanneer de datum hiervoor is vastgesteld, moet alles klaar worden gemaakt. De 
stemwebsite moet op worden gezet. De gemeenschapsraad heeft al de plicht om alle 
gemaakte besluiten publiekelijk te maken, maar ik zou aanraden aan de verkiezingen 
uitzonderlijk veel ruchtbaarheid te geven.

Voor het stemmen gebruiken we het binnenshuis ontwikkelde 'Ubuntu Elections 
System'3. Goede hosting hiervoor moet nog geregeld worden. Alle leden van de 
gemeenschapsraad kunnen een verkiezing aanmaken of aanpassen. Volgens afspraak 
maakt één raadslid de verkiezing aan. De inschrijfperiode moet op de afgesproken 
datum en tijd beginnen, binnen de marge van een week van het einde van de termijn.. 
Vervolgens zouden de aangewezen personen berichten kunnen schrijven op Planet 
Ubuntu NL, op het forum, op sociale media en op de maillijst.

De inschrijfperiode

De inschrijfperiode duurt vier weken exact. Tijdens deze periode kan eenieder met 
stemrecht zich opgeven als kandidaat via het stemsysteem. Het stemsysteem staat een 
korte motivatie toe en linkt naar het Launchpad-profiel van de kandidaat. Er is geen 

2 http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Stemrecht  
3 https://launchpad.net/ubuntu-elections  
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limiet aan het aantal termijnen, iemand kan zich zo vaak verkiesbaar stellen als hij of zij 
wil.

Om te zorgen voor voldoende kandidaten, zou ik willen aanraden om ook tijdens deze 
vier weken aandacht te blijven vragen voor de verkiezingen. We willen iedereen die bij 
zou willen dragen bereiken.

In principe zijn er minimaal zeven kandidaten nodig om de raad te vullen en acht voor 
zinvolle verkiezingen. Wanneer dit aantal niet gehaald wordt, zou de gemeenschapsraad 
kunnen besluiten om de inschrijfperiode te verlengen of om andere maatregelen te 
nemen. Er is hier echter nog geen precedent voor.

De verkiezingen

Exact vier weken na het begin van de inschrijfperiode begint de stemronde. Geen 
nieuwe kandidaten kunnen zich meer opgeven. Iedereen met stemrecht kan via het 
stemsysteem zijn stem uitbrengen. Dit doet hij of zij door punten te verdelen, namelijk 
zes, vijf, vier, drie, twee en één. De kandidaat met de hoogste aantal punten is eerste.

Ook tijdens de stemronde zou ik aan willen raden veel lawaai te maken, om zoveel 
mogelijk mensen te bewegen te stemmen.

Na precies zeven dagen sluit het stemsysteem en geeft het automatisch het resultaat.

De afloop van de verkiezingen

De oude gemeenschapsraad heeft de verplichting om de door het stemsysteem gegeven 
uitslag te publiceren. De zeven personen met de meeste punten zijn verkozen tot 
gemeenschapsraadslid.

De termijn van de nieuwe raad gaat pas in bij de eerste raadsvergadering. Op het 
moment dat deze begint is de nieuwe raad aan de macht. Eventueel kan de oude raad bij 
haar laatste vergadering een extra vergadering uitschrijven na de verkiezingen.

Wanneer de nieuwe gemeenschapsraad voor het eerst bijeenkomt, zijn er nog een aantal 
zaken die geregeld moeten worden. Het belangrijkste is het kiezen van de 
gemeenschapsleiding. Deze groep van drie is belast met de dagelijkse leiding. De raad 
kiest deze personen uit haar midden tijdens de eerste vergadering. Wanneer dit 
geregeld is, past iemand uit de oude gemeenschapsleiding de teams4 op Launchpad zo 
aan dat deze de nieuwe status weerspiegelen. Dit is belangrijk voor het regelen van 
permissies in webapplicaties en voor het overzicht naar buiten toe.

De gemeenschapsleiding kiest vervolgens bij haar eerste vergadering uit haar midden 
een voorzitter. Hoewel de leiding haar uitvoerende taken deelt, is deze persoon het 
formele gezicht van Ubuntu Nederland en formeel de LoCo Contact met de 
internationale gemeenschap.

De verkiezingen zijn nu voorbij en de nieuw gekozen gemeenschapsraad kan aan de slag!

Bijzondere gevallen
In bepaalde gevallen zijn er zaken die niet in het standaard verloop passen. De meest 
voor de hand liggende beschrijf ik hier.

4 https://launchpad.net/~ubuntu-nl-gemeenschapsraad   en https://launchpad.net/~ubuntu-nl-
gemeenschapsleiding

4

https://launchpad.net/~ubuntu-nl-gemeenschapsleiding
https://launchpad.net/~ubuntu-nl-gemeenschapsleiding
https://launchpad.net/~ubuntu-nl-gemeenschapsraad


Gelijkspel

Het kan zo zijn dat bij de uitslag van de verkiezingen blijkt dat bepaalde kandidaten 
evenveel stemmen hebben gekregen. Dit maakt niks uit wanneer de eerste zeven 
personen in de lijst duidelijk zijn. De raad kan dan gewoon geïnstalleerd worden. Maar 
wanneer de (gedeelde) top zeven uit acht personen bestaat, dan is er een probleem. De 
oude gemeenschapsraad stelt dan een nieuwe stemronde van zeven dagen vast, waarbij 
enkel de personen uit de gedeeld top zeven meedoen. De uitslag van deze ronde 
bepaalt dan de samenstelling van de raad.

Tussentijdse verkiezingen

Het kan zo zijn dat er onverhoopt tussentijds mensen uit de raad wegvallen. Ze kunnen 
vrijwillig hun zetel opgeven, of de raad kan ze verwijderd hebben. In beide gevallen zijn 
er tussentijdse verkiezingen nodig.

Deze tussentijdse verkiezingen hebben geen invloed op de termijn. De termijn van de 
nieuw gekozen leden is enkel voor de rest van de termijn van de zittende 
gemeenschapsraad.

Het verloop van de inschrijfperiode en stemweek is hetzelfde. De raad stelt het begin 
vast, kondigt het besluit aan en iedereen met stemrecht die nog niet in de raad zit, kan 
zich kandidaat stellen. Het enige verschil is dat het aantal punten dat de 
stemgerechtigden verdelen nu n, n-1, …, 2, 1 is, waarbij n het aantal personen is dat 
vervangen wordt.

De nieuwe kandidaten zijn in functie bij de eerste vergadering van de raad na de uitslag. 
Eventueel kan de raad besluiten de gemeenschapsleiding te herschikken. Ook moet het 
niet vergeten de Launchpad-teams aan te passen.
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