
VERKIEZINGSBULLETIN 3 DECEMBER 2001 
Verkiezing Gemeenteraad d.d. 6 maart 2002 

Nieuwe Handleiding 
Bijgaand een bijgewerkte handleiding, alle hoofdstukken, 

Partijmodule (ook verzonden via Email) 
Gebleken is dat in de partij-module die met ISS is meegeleverd, de mogelijkheid om het 
model H l  'Kandidatenlijst' aan te maken niet is geaktiveerd. 
Wij adviseren u de nieuwste versie van de Partij-module te downloaden van onze web-site 
www. kandidaatstelling.nl I 

Vervolgens kunt u de opgehaalde 'setup.exef kopieren naar sub-directory: 'disk - win' onder de 
directory waar ISS op uw systeem is geinstalleerd. 
(standaard is dit dus directory: 'c:\winiss\disk-win') 
Hierna kunt u de diskettes voor partijen wederom aanmaken vanuit ISS. 

Stuur ons even een bericht indien u niet de mogelijkheid hebt de nieuwe versie van onze web- 
site op te halen. Wij sturen u dan een diskette toe. 

De verkiezing Gemeenteraad 2002 
Indien u met versie 4.x de verkiezing Gemeenteraad 2002 al aangemaakt had, dienen de 
volgende data in het Stadium - Voorbereiding - Verkiezingsgegevens - Tabblad Data te 
worden aangepast. 

Ingoschreven in hel  Hanclelsreqisier K.v.K. nr. 08013236. 



De datum uiterlijke aanneming heeft te maken met de beroepstermijn van 10 dagen. 
Indien de benoemingen worden uitgereikt op 11 maart is de datum 21 maart 2002 juist. 
Indien de benoeming eerder bijv 8 maart 2002 plaatsvindt, dan wordt deze datum 18 maart 
2002. 

Twee verkiezingen 
De volgende gemeenten hebben op 6 maart 2002 naast de Gemeenteraadsverkizing ook een 
referendum of Deelraadsverkiezing: Rotterdam, Vlaardingen, Best en Son en Breugel. 
Indien er nog meer gemeenten zijn, dit gaarne melden aan de help-desk. 
Emailadres : Helpdesk@election.nl . 

f 

Kandidatenlijst H l  
Indien u een blanco Kandidatenlijst (Hl) erdof een blanco 
Verklaring van instemming met de kandidaatstelling (H9) nodig heeft, zijn deze op volgende 
wijze eenvoudig aan te maken. 
-'Voorbereidingy - 'Gegevens' - 'Ingeleverde partijen en kandidaten7+ blanco partij met 

30 blanco 
kandidaten 
ingeven. 

-'Voorbereiding7 - 'Formulieren' - 'OfficiÃ«l modellen7 + blanco partij 
selecteren en 
Hl enlof H9 
aanmaken. 

Inge-ichrcven in hel Hancielsie~jistei- K.v.K nr 08013836 


