


e Wat gaan we doen? 
Algemene informatie verkiezingen 7 maart 

Demonstratielpresentatie NewVote stemmachine 

l nvullen proces-verbaal 

Hands-On training 

Maken toets 
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Verkiezingsdienst 
Instructie 





Handelingen 

Sleutels 

Apparaat aangezet, en dan.. . . . 



aneel open sthouden) 
Achterklep open -- , 

Kastje uitnemen 
Snoer aansluiten 
Kabels netjes borgen 
Aanzetten (zilveren knop) 
Achterklep dicht en op slot 





pstart schermen 

Het stemapparaat wordt opgestart 

Een moment geduid a u b 



De schermen 

STEMBUREAU 



De schermen 

en dan . . . . Klaar voor de start! 



Keuze verkiezing(en) 

Wat te doen 

Apparaat vrijgeven aan de 
kiezer, door START te 
drukken 



Partijen 

(van verkiezing, alleen bij 2 verkiezingen) 

Kandidaten 

Bevestigen 

Apparaat staat weer neutraal (status: Gereed) 





















Kiezer even laten wachten 

Bij lange onderbreking stadsdeelkantoor bellen 

Als stroom is hersteld, opnieuw aanzetten 

Van huidige kiezer is nog niets opgeslagen 

Opslaan pas bij laatste OK 





e zijn opgeslagen 

Drukop OK 



Controleer palle 
aan rechterkant 
printer 

Moet om hoog staan! 



op bij het 
Printen!! 

Papier even 
begeleiden 

Bezig met printen. 

Een moment geduld a.u.b. 



printen van 
resultaten 

Uitslag zichtbaar 
paneel 
Direct OK drukken 
(i.v.m. versturen 



e iele communicatie 

d' 

STEMBUREAU SDU 0004 - 

Drukop JA 



e tus van verzending 



Wanneer 
verzenden niet 
lukt melding in 
ROOD 

Na maximaal 2 
pogingen 
afbreken en 
doorbellen 



O verzenden, op OK rukken 

bij miscommunicatie AFBREKEN drukken 
Apparaat schakelt zelf uit 





a afsluiten uitslag zo 
nodig nogmaals printen 

Apparaat aanzetten 
Bij melding op paneel 
uitslag bekij ken 

Keuze PRINT maken 

Wat als het paneel niets 
meldt.. . . 





vullen proces-verbaal 





Gebrul van de stemmachine 

Aantal kiezers dat de stemmachine(s) heeft gebruikt: 
. . . . . . . . 1250 

(aantal nummers minus lijstje voorzitter) 

Aantal kiezers dat heeft geweigerd van de stemmachine 
gebruik te maken of zich heeft verwijderd zonder de stem 
vast te leggen (lijstje voorzitter): . . . . . . . . . . . . 3 

br zijn voor deze verkiezing dus 1253 nummers afgegeven 
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. Het ste heeft de vol ende aantallen 
vastgesteld: 

a. Aantal kiezers dat van de stemmachine heeft gebruikt 
(zie onder G): . .  # . . .  1250 
(totaal generaal van de 2 telstroken) 

b. Aantal geldig uitgebrachte stemmen: . . . . . .  1245 
(de onder M bedoelde stemcijfers van de lijst optellen) 
(totalen generaal minus blanco stemmen) 

Het aantal blanco stemmen bedraagt derhalve: ... m .. . .... 5 
(N.a. minus N.b.) 

Nu controleert u of er ook 5 blanco stemmen op de 
telstroken staan 
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