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Onderwerp
ontwerp stemmachine

In aansluiting op het telefonisch onderhoud tussen uw sekretaris
en de van de Overijselse Ontwikkelings Mij,
inzake mogelijkheden van het in produktie nemen van een nieuw
ontwerp stemmachine, willen wij u het navolgende verzoek doen.

Ons bedrijf heeft jarenlang vrijwel uitsluitend gewerkt met
opdrachten van overheidsinstanties voor bijzondere elektronische
installaties, hierdoor kregen wij regelmatig informatie over
de op de markt zijnde stemmachine. Gezien deze informaties
hebben wi j op eigen k o s ten een st emmoch ine gemaak t vveLk e n co r
onze mening meer mogelijkheden heeft voor het vastleggen van
de verkiezino in het betreffende bureau en dus kritiek op
de uitslag beter weerlegbaar zou zijn.

Door een ongeval met zeer ernstig oogletsel van ondergetekende
was het niet mogelijk ons bedrijf voort te zetten, mede aangezien
de zoon een pure technicus is en niets voelde voor de commercie.
Ons bedrijf is dus niet meer bestaand reden waarom wij ons
met de OOM in verbinding hebben gesteld met het verzoek te
trachten een bedrijf te vinden welk bereid is deze machine
eventueel op de markt te brengen.

De r van de OOM IS inderdaad geslaagd een
bedrijf te vinden dat zeker de mogelijkheden heeft deze machine
te produceren en op de markt te brengen. uiteraard zal eerst
een marktonderzoek noodzakelijk zijn voor dat definitieve
beslissingen kunnen worden genomen.
In dit onderzoek is oon ondergetekende, als ontwerper van deze ~

machine , met u te overleggen of deze machine aan de wettelijke
sissen voldoet en of u bereid bent een proefmachine t.z.t
te vJilJ.en doen onderzoeken en eventueel goed te keuren gezien
de bepalingen in de huidige wet.
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Ter uwer voorlopige informatie doen wij u hierbij als bijlage
een eenvoudige beschrijving van de machine toekomen, waarin
niet op de techniek wordt ingegaan echter uitsluitend de
gebruiksprocedure beschrijft.

Aangezien onze volgende bespreking 1S gepland op 9~7~'87i

Zou u ons zeer verplichten indien wij voor deze datum een
eerste reaktie mochten vernemen.

Ondergetekende kunt u elke dag telefonisch bereiken echter
bij voorkeur niet tussen 10 en 15 uur gezien de veelvuldige afwe
zigheid i.v.m. doktersbezoek.
Indien gewenst kan ook aan uw bureau een bezoek worden gebracht
dit dient dan echter~d.m.v. openbaar vervoer te geschieden.

Hopende u hiermede voorlopig voldoende ingelicht te hebben
verblijven wij in afwachting van uw nadere berichten in deze.




