
Ben je lid geworden van Vrouw & 
Maatschappij vóór 1 januari 2021? En 
kan je aanwezig zijn op één van de 
provinciale dialoogmometen? Dan ben jij 
stemgerechtigd! 

Hoe geldig 
stemmen?

@VrouwenMaatschappijCDenV

@VenM

@vrouw_en_maatschappij

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica

Hulplijn?
Heb je geen computer of heb je  
hulp nodig bij de online inschrijvingen? 
Bel onze assistentielijn op 02/238 38 55 (Michelle) 
02/238 38 50 (Charlotte) en we begeleiden jou 
stapsgewijs naar onze dialoogmomenten en 
kiesevents! 

Volg je ons al?

Schrijf je in voor één van de online 
provinciale dialoogavonden

• Dit kan via www.cdenv.be/
dialoogmomentenvrouwenmaatschappij 

• Of telefonisch via V&M-beleidsmedewerkers 
02/238 38 55 (Michelle)   
02/238 38 50 (Charlotte)

Let op: Het dialoogmoment is vrij te kiezen. Je hoeft 
je dus niet te houden aan het dialoogmoment van 
jouw provincie. Inschrijven kan tot de dag voor het 
desbetreffende dialoogmoment. Inschrijven doe je 
met je e-mailadres en lidnummer, zoals vermeld op de 
voorzijde van deze brief.

Log in op het dialoogmoment 

Op de dag van het dialoogmoment ontvang je een 
e-mail met jouw unieke link naar het event.

Kom naar het online kiesevent op 
zaterdag 19 juni om 11 uur!

Hou ons YouTube-kanaal in de gaten om 11 uur, want 
daar zullen de resultaten van de eerste stemronde 
bekendgemaakt worden. 

Indien geen van de kandidaten 50% van de stemmen 
behaalt, zal op maandag 21 juni om 12 uur ’s middags 
een nieuwe stemronde worden geopend tussen de 
twee best scorende kandidaten. 

Tweede stemronde?

Ben je aanwezig geweest op één van de 
dialoogmomenten én ben je lid geworden van V&M 
vóór 1 januari 2021? Dan kan jij opnieuw jouw stem 
uitbrengen! 

Je ontvangt op maandag 21 juni een nieuwe e-mail met 
link naar de stemmodule en unieke stemcode.

De stemmodule blijft geopend tot 25 juni 12 uur ’s 
middags.

Bekendmaking 
26 juni

Volg de bekendmaking van onze nieuwe 
leading lady op 26 juni om 11 uur via ons 
YouTube-kanaal.

Na deelname aan het dialoogmoment 
is het zover: voting time! 

De dag na het dialoogmoment ontvang je een 
e-mail met een link naar de stemmodule en jouw 
unieke stemcode. Ook zal je in deze mail meer info 
terugvinden over de bekendmaking van de resultaten 
op 19 juni. 

De stemmodule blijft geopend tot 18 juni, 12 uur ’s 
middags. Stemmen kan dus eender wanneer, zolang de 
stemmodule geopend is.
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