AANMELDING STEMBUREAULID OF STEMMENTELLER
TWEEDE KAMERVERKIEZING 2021
Ondergetekende:
Naam en voorletter(s)

:

BSN

:

Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Mobiel telefoonnummer

:

Emailadres

:

IBAN

:

wenst in aanmerking te komen voor de benoeming tot:
Kruis hieronder de vakjes van uw voorkeur aan. Het is mogelijk om voor meerdere dagen en per dag voor
beide dagdelen aan te melden. Bij voldoende aanmeldingen hebben wij de voorkeur om stembureauleden
per dag voor 1 dagdeel in te plannen.
Stembureaulid:
Maandag 15 maart 2021:
Hele dag: van 7.30 uur tot 18.30 uur (onder voorbehoud)
Dinsdag 16 maart 2021:
Hele dag: van 7.30 uur tot 18.30 uur (onder voorbehoud)
Woensdag 17 maart 2021:
Dagdeel 1: van 7.00 uur tot 14.00 uur (alleen mogelijk in combinatie met tellen vanaf 21.00 uur)
Dagdeel 2: van 14.00 uur tot 21.00 uur (alleen mogelijk in combinatie met tellen vanaf 21.00 uur)
Voorzitter:
Stembureaulid:
Ja, ik ben bereid om benoemd te worden als voorzitter op het stembureau.
Teller:
Woensdag 17 maart 2021:
Tellen van 21.00 uur tot het einde tellen van de stemmen op partijniveau
Donderdag 18 maart 2021:
Tellen van 9.00 uur tot het einde tellen van de stemmen op kandidaatsniveau
Let op: Aanmelding is geen garantie voor plaatsing. Ook is plaatsing op de door u vermelde voorkeur niet
gegarandeerd. Het is mogelijk dat u op de reservelijst wordt geplaatst.
Voorwaarden:
Het meewerken op een stembureau is een verantwoordelijke taak. Om stembureaulid te worden, is het
daarom nodig dat u:
Flexibel inzetbaar bent
Snel en nauwkeurig kunt werken
De Nederlandse taal goed beheerst
Bereid bent een verplichte instructie via internet (e-learning) te volgen.
Ondertekening
Met uw ondertekening verklaart u dat u beschikbaar bent, dat u voldoet aan de voorwaarden en dat u
akkoord gaat met het opslaan van de door u verstrekte persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens vindt u in de vorm van een privacyverklaring op de website van de gemeente.
Datum

Handtekening

Dit formulier kunt u, na invulling en ondertekening, inleveren bij het Klant Contact Centrum (KCC)
in de hal van het gemeentehuis of mailen naar verkiezingen@ouder-amstel.nl

