
cedures m.b.t NewVote 

Levering van de NewVote apparaten en de trolleys 
U ontvangt tussen 27 februari en 1 maart 2006 van de SDU het volgende: 

2 NewVote apparaten per stembureau 
e 1 trolley met tas en slot per stembureau 
e 1 trolley zonder tas per stembureau 
e set adreskaartjes 

Controle van de NewVote apparaten en trolleys bij aflevering 
De NewVote apparaten worden per 12 op een pallet afgeleverd (voorzien van een rijbaar onderstel met 
remwielen). De trolleys zijn per 5 aan elkaar verbonden. 
Vanuit Elektor (Rapportage - Basisgegevens - Stembureaus (met machines) - Bureaus selecteren - OK - 
Print) moet een rapportage (zie bijlage 1) geprint worden die als leidraad dient bij het afleveren van de 
NewVote apparaten. 
Alle NewVote apparaten moeten door de SDU voorzien zijn van een sticker met 

stembureaunummer+A nummer en het stembureauadres en 
Ã stembureaunummer+B nummer en het stembureauadres 

die zich bevindt aan de achterzijde. 
Indien een NewVote apparaat niet is voorzien van een sticker dan dient deze geretourneerd te worden. 
Indien er iets niet klopt dan een mail sturen naar verkiezingen@dpq.amsterdam.nl 

Controle van de print-out dient uiterlijk 3 maart te zijn uitgevoerd 
Open de achterzijdeklep met de achterzijdesleutel en controleer op de print-out (zie bijlage 2) of 

deze hetzelfde stembureaunummer heeft als de sticker op de achterzijde van het apparaat; 
o de juiste verkiezingen er op staan; 

en het Stemgeheugen LEEG is. 

Inpakken NewVote in de trolleys 
Na de controle kunnen de NewVote apparaten worden ingepakt in de trolleys. De trolleys dienen te worden 
voorzien van adreskaartjes. 
Let op ! Het stembureaunummer van NewVote moet overeenkomen met het nummer op de trolley 
(dus de NewVote met het stembureaunummer+A nummer in de trolley met het A nummer en de 
NewVote met het stembureaunummer+B nummer in de trolley met het B nummer). 
Alle trolleys zijn nu voorzien van een NewVote apparaat. De trolleys met het stembureaunummer+B nummer 
zijn voorzien van een tas met slot. De tassen met het verkiezingsmateriaal, voor de trolleys met het 
A nummer, worden later geleverd door DPG. 

Verkiezingsmateriaal in tassen en koppelen aan de trolleys 
De tassen en de 2 reserve accu's worden gebracht op maandag 6 maart door DPG, tenzij anders is 
afgesproken. 
De 2 reserve accu's zijn voor de monteurs van de SDU in geval van langdurige stroomuitval op de 
verkiezingsdag. 
Het verkiezingsrnateriaal zit in tassen en is voorzien van een A-nummer. 
Het verkiezingsmateriaal bestaat uit: 

Ã envelop met: het afschrift van gegevens uit de gemeentelijke administratie, 2x proces-verbaal, 
aantekenlijst en plattegrond van de opstelling; 

e set verpakkingsmateriaal; 
a materiaalzak, bevattende o.a. de kieswet, stempelkussen, enz; 
a rollen met nummers; 



o stroomsnoer van 5 meter tbv NewVote; 
e prikpennen 
e haspel 
e kandidatenlijsten. 

Koppel de tassen aan de trolleys. 
Let op ! Dat de tas met stembureaunummer+A nummer overeenkomt met de trolley die voorzien is met het 
stembureaunummer+A nummer. 
Het koppelen van de tassen aan de trolleys dient gedaan en gecontroleerd te worden op 6 maart 2006. Op de 
ochtend van de verkiezingen zal daar geen tijd voor zijn. 

psiag 
Al het materiaal dient in een afgesloten ruimte, die slechts toegankelijk is voor medewerkers van 
verkiezingen, te worden opgeslagen. 

Uitreiken stemmateriaal op de ochtend van de verkiezingsdag 
De voorzitter, een van de leden of een stembureau-assistent haalt op de dag van de verkiezingen tussen 6.00 
en 6.30 uur het stemmateriaal in het wijklokaal af. Zij tekenen voor ontvangst. 
Let op ! De trolleys met stembureaunummer+A nummer moeten als eerste worden uitgereikt aan het 
sternbureaulid die het materiaal komt halen omdat deze is voorzien van al het stemmateriaal. 
Het niet afgehaalde stemmateriaal breng je zelf naar de betreffende stembureaus (zie verder de instructie voor 
wijkambtenaren). 

Langdurige stroomuitval 
Op elk stadsdeel zijn 2 monteurs van de SDU en 2 reserve accu's aanwezig. 
De voorzitter van het stembureau met stroomuitval meldt dit bij de afdeling verkiezingen van het stadsdeel. De 
monteur gaat vervolgens naar het betreffende stembureau. 
Elke volgende stroomuitval dient in overleg met de monteurs gemeld te worden bij de servicedesk van SDU en 
bij Bureau Verkiezingen DPG (telefonisch). Op een centrale plek in Amsterdam zijn immers extra accu's 
opgeslagen. 

inname stemmateriaal op de avond van de verkiezingsdag 
In de loop van de avond worden door de materiaal-inleveraar (voorzitter, een van de leden of een stembureau- 
assistent) de trolleys met het stemmateriaal ingeleverd. Hierbij zal een ontvangstbewijs (zie bijlage 3) 
afgegeven worden, 

Het materiaal: 

1. Proces-verbaal, inclusief telstroken (Gemeenteraad) en de verkiezingensticks 
2. Aantekenlijst (Gemeenteraad) 

bestemd voor Bureau Verkiezingen, Stadhouderskade wordt zo spoedig mogelijk door een van de 
wijkambtenaren ingeleverd (zie verder de instructie voor wijkambtenaren). 

Ophalen NewVote apparaten en de trolleys 
SDU haalt op 8 maart tussen 10.00 - 16.30 uur de NewVote apparaten en de trolleys op 

Ophalen verkiezingsmateriaal (gemeenteraad) in tassen + accu's 
DPG haalt op 8 maart tussen 10.00 - 16.30 uur de tassen met het verkiezingsmateriaal op 



Stem bureaus (met machines) 
Amsterdam - Noord Holland - GR-06 - 7 maart 2006 

Datum: 14-02-2006 

Stadsdeel: 1 Amsterdam-Centrum 

Nr. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Naam van het stembureau Contactpersoon 
Stadhuis ingang Zwanenburgwal 11 
Machinecode Machinetype 

AMSOOOIA NewVote machine 
AMS-0001 B NewVote machine 

Stadhuis ingang Zwanenburgwal 11 
Machinecode Machinetype 

AMS0002A NewVote machine 
AMS0002B NewVote machine 

Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425 
Machinecode Machinety pe 

NewVote machine 
NewVote machine 

Leger des Heils Oudezijds Achterburgwal 45 
Machinecode Machinety pe 

NewVote machine 
NewVote machine 

Buurtcentrum Boomsspijker, Recht Boomssloot 52 
Machinecode Machinetype 

AMS0005A NewVote machine 
AMS0005B NewVote machine 

School De Witte Olifant, Nwe Uilenburgerstr 96 
Machinecode Machinety pe 

AMS0006A NewVote machine 
AMS0006B NewVote machine 

School De Witte Olifant, Nwe Uilenburgerstr 96 
Machinecode Machinety pe 

AMS0007A NewVote machine 
AMS0007B NewVote machine 

Gymlokaal tegenover Lastageweg 50 

Telefoon Fax Kiesgerechtigden 

1055 
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Bijlage 2 





hronologisch overzicht werkzaam heden 
voorzitter 

Controleren of het stembureaunummer op het materiaal klopt; 
Stembureau inrichten overeenkomstig plattegrond (i.v.m. bereikbaarheid GPRS 
verbinding); 
Beide stemmachines direct opstellen en opstarten (zie Leidraad - Starten van 
het NewVote apparaat); 
07.10 uur bezetting stembureau compleet, anders het stadsdeelkantoor bellen; 
Kandidatenlijsten gemeenteraad en deelraad duidelijk zichtbaar ophangen; 
07.30 uur stembureau openen; 
Per uit te brengen stem overhandigt u een nummer (roze: gemeenteraad, 
geel: deelraad) dit ter voorkoming van dubbel stemmen; 
In de loop van de dag de processen-verbaal alvast door de leden laten 
ondertekenen; 
21 .O0 uur sluiting stembureau aangeven; 
Zitting is openbaar, dus kiezers mogen bij het verdere verloop van het proces 
aanwezig zijn; 
Nadat de laatste kiezer heeft gestemd, m.b.v. beheerssleutel, stemming van 
beide stemmachines definitief afsluiten (zie Leidraad - Afsluiten van het 
stembureau); 
Uitslagen printen, denk aan printrolvergrendeling en let op dat het papier niet 
terugloopt in de printer (zie Leidraad - Verkiezingsuitslag printen); 
Uitslagen versturen (zie Leidraad - Verkiezingsuitslag via mobiele communicatie 
versturen) als het niet lukt om de uitslag te versturen zie dan Noodprocedure 
onderaan de pagina; 
Stemapparaten afsluiten; 
Verkiezingensticks uitnemen, verzeker u er eerst van dat de stemapparaten echt 
uit zij n (zie Leidraad - Verkiezingenstick voor centrale verwerking); 
Telstroken van de gemeenteraad en de twee verkiezingensticks bij het proces- 
verbaal van de gemeenteraad voegen; 
Telstroken van de deelraad bij het proces-verbaal van de deelraad voegen; 
Parafen in afschrift tellen; 
Kiezerspassen en volmachtbewijzen tellen (gemeente- en deelraad apart); 
Per verkiezing een proces-verbaal invullen; 
Bij het schema onder Q. in elk tijdsvakje een naam invullen; 
Processen-verbaal ondertekenen door alle leden (voor zover dat nog niet is 
gedaan) + aantekenlijsten in envelop doen en verzegelen; 
Materiaal samen met de andere materiaalhaler inleveren bij de wijkambtenaar in 
het wijklokaal. 

Na twee mislukte pogingen de voorlopige uitslag te verzenden, belt u direct het 
r 0800 0095 om de voorlopige uitslag, van beide machines, door te 
r middel van de al uitgeprinte telstroken. 



Per Pallet 
Amsterdam-Centrum 
Westpoort 
Westerpark 
Oud-West 
Zeeburg 
Bos en Lommer 
De Baarsjes 
Amsterdam-Noord 
Geuzenveld Slotermeer 
Osdorp 
Slotervaart 
Zuidoost 
Oost-Watergraafsmeer 
Oud Zuid, Karel du Jardinstraat 
Oud Zuid, Koninginneweg 
Zuideramstel 
Totaal 

, 

Aantal stembureaus 

5 5 
1 

23 
21 
29 
19 
22 
57 
2 5 
29 
2 8 
44 
37 
28 
31 
30 

479 

Aantal apparaten 

12 

11 I 

46 
42 
58 
38 
44 
114 
50 
58 
56 
88 
74 
56 
62 
60 

957 

Aantal pallets 
1 . 2 0 ~ 8 0 ~ 8 0  

9 

4 
4 
5 
3 
4 
10 
4 
5 
5 
7 
6 
5 
5 
5 

80 

m2 

8,9 

3,7 
3,4 
4,6 
3,o 
3,5 
9,1 
4,O 
4,6 
4,5 
7,o 
5 9  
4,5 
5 0  
4,8 

Trolley 

.. 9 

56 
O 

23 
21 
29 
19 
22 
57 
25 
29 
28 
44 
37 
28 
31 
30 

479,O 

27-2-2006 28-2-2006 1-3-2006 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

11 

x 

x 

x 
x 

ZOO-17100 

x 

x 

x 

x 

x 



Contactpersoon 

Frieda Lang 
Frieda Lang 
Raymond Vreede 
Chris Overdijk 
Bert Jansen op de Haar 
Maureen Koster 
Wil Brouwer 
Judith Opmeer 
Boris Steeman 
Peter van Sabben 
Inge Lieuwen , 
Hans Rijpkema 
Gulcan Cetin 
Irma Bongers, Nicole Wolf 
Maaike Hofstee, Henk Klerks 
Nadira Koudan 

Adres Tel.nummer 

Amstel 1, 101 1 PN 

Haarlemmerweg &-<O, Westergasfabriekterrein, 1014 BE 
Kwakersstraat 3, 1053 WC 
Cruquiusweg 5, 101 9 AT 
Bos en Lommerplein 250, 1055 EK 
Baarsjesweg 224, 1058 AA 
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL 
Plein '40-'45 nr 1, 1064 SW 
Osdorpplein 1000, 1068 TG 
Pieter Calandlaan 1, 1065 KH 
Anton de Komplein 150, 11 02 CW 
Linnaeusstraat 89, 1093 EK 
Karel du Jardinstraat 65, 1073 TB 
Komnginneweq -1 1071 HZ 
Pres Kennedyplstn 1-3, 1079 SK 

552 4279 

581 0301 
589 3518 
608 0726 
581 4784 
589 2520 
634 9326 / 9322 
889 8142 181451 8149 
518 0811 
798 9552, Mobiel 06-1513 2124 
252 51 15 
774 4071 - 72 - 76 
678 1750 
678 1635 
546 4386 








