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Lotingsprocedure K.N.P.S.V. 
 

Voor alle activiteiten van de K.N.P.S.V. geldt dat er geloot wordt bij te veel inschrijvingen.  
 

Leden kunnen zich inschrijven voor activiteiten via een Google Form die te vinden is op de 

website (www.knpsv.nl) en op Facebook. Leden die zich binnen 24 uur na het openen van 

de inschrijvingen hebben ingeschreven voor een activiteit van de K.N.P.S.V. worden 

middels een lotingsprocedure toegelaten tot deze activiteit, mits er te veel inschrijvingen 

zijn. Leden die middels de lotingsprocedure niet direct worden toegelaten tot de activiteit 

komen op volgorde van loting op een wachtlijst te staan. De leden die zich na 24 uur na 

het openen van de inschrijving hebben ingeschreven voor de activiteit worden op volgorde 

van inschrijving onderaan de wachtlijst geplaatst. Als de activiteit na 24 uur niet vol zit, 

blijven de inschrijvingen geopend maar geldt vol=vol. 

 

Voor alle activiteiten behalve het Congres zal een ongewogen loting plaatsvinden. Het 

bestuur en de commissie die de activiteit organiseert zal sowieso een plek hebben en dus 

niet meedoen aan de ongewogen loting. De loting zal worden gedaan door iemand van het 

bestuur en een onafhankelijk persoon. Loting voor een activiteit zal maximaal een week na 

het openen van de inschrijvingen geschieden. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de 

activiteit zal worden bericht met de uitslag.  

 

Voor het Congres zal een gewogen loting plaatsvinden. De Congrescommissie, 

Huishoudelijke Commissie, besturen en kandidaat-besturen hebben sowieso een plek voor 

het Congres.  

- 6 deelnemers van de Congrescommissie 

- 6 deelnemers van de volgende Congrescommissie 

- ~6 deelnemers van de Huishoudelijke Commissie 

- 5 deelnemers van het K.N.P.S.V.-bestuur 

- 5 deelnemers van het K.N.P.S.V. kandidaat-bestuur  

- 5 deelnemers van het P.S.-bestuur 

- 5 deelnemers van het P.S. kandidaat-bestuur  

- 5 deelnemers van het „Aesculapius”-bestuur 

- 5 deelnemers van het „Aesculapius” kandidaat-bestuur 

- 5 deelnemers van het U.P.-bestuur 

- 5 deelnemers van het U.P. kandidaat-bestuur 

- 5 deelnemers van het VCSVU-bestuur 

- 5 deelnemers van het VCSVU kandidaat-bestuur 

- 5 plaatsen voor VCSVU-leden 

- De overige plekken worden gelijkmatig verdeeld over P.S., „Aesculapius” en U.P.  

 

http://www.knpsv.nl/

