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Bos, .Iennifer

Van: Anne Hoeflaak [info@election.nl]

Verzonden: woensdag 23 augustus 2006 14:33

Aan: Young, Pamela

Onderwerp: FW: zogenaamd Twee Vandaag

fram:.· r
Sent: dinsdag 22 augustus 2006 10:32
Ta: Nedap-Groenendaal-Helpdesk
Subject: zogenaamd Twee Vandaag

Dag

Ik laat toch maar even per e-mail weten dat ik inderdaad benaderd ben door de heer Gonggrijp. Hij deed zich
voor als iemand van de redactie van Twee Vandaag. Hij vroeg mij of ze een stemcomputer mochten lenen om
verkiezingen na te spelen. Ik heb hem gezegd e.e.a. na te vragen en hem om zijn naam en telefoonnummer
gevraagd. Toen hij aarzelde dat te geven begon ik wel te twijfelen. Ik kreeg het toch "Gonggrijp (naam was
overigens niet goed te verstaan) 020 4633309". Ik heb toen jullie gebeld. Ik heb hem daarna teruggebeld op 020
47158708. Ik kreeg een kind aan de lijn met de achternaam Gonggrijp. Van hem kreeg ik een mobiel nummer
"want vader was beneden bezig in kantoor" 06471 58708.

Het is maar dat jullie het weten.

Groeten...
____ NüD32 1.1709 (20060816) Informatie _

Dit bericht is gecontroleerd door het NüD32 Antivirus Systeem.
http://ww_w.nod32.nl
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Reacties op Verklezingsbulletln No 2.

2. Wijvertrouwenstemcomputersniet
Er is reden om aan te nemen dat de integriteit van het stemproces deze keer met meer dan de
gebruikelijke aandacht zal worden gevolgd.
Het is daarom uitermate belangrijk dat de procedures zeer zorgvuldig worden in acht genomen.
Verkiezingsmateriaal dient zodanig te worden bewaard dat publiek er geen toegang toe heeft.
-Programmeer-eenheid met bijbehorende sleutel en stemgeheugens dienen in de kluis te worden
opgeslagen.

-Stemvellen moeten bij ontvangst alle zorgvuldig gecontroleerd worden en ook in de kluis bewaard
tot de feitelijke voorbereiding.
-De plastic beschermfolie dient voortaan altijd geplaatst te worden over het stemvel.
-Voorbereide stemmachines moeten worden bewaakt of braakvrij opgeslagen.
Tot zover, later meer m.b.t. de procedures in het stemlokaal.
Indien u onlangs benaderd bent met de vraag: "Heeft u een uitleesapparaat of stemmachine te leen"
O.i.d. laat ons dat dan even weten via Info@election.nl

Beste mensen,

Hedenmiddag belde er iemand van de aktiegroep "Wij vertrouwen stemcomputers niet".
Hij wilde de brief hebben die NEDAP gezonden heeft aan de gemeente m.b.t. de extra
voorzorgsmaatregelen stemmachines. Hij zei dat ik de vierde gemeente was die hij benaderde. Ik heb
hem gezegd, dat hij het maar via NEDAP moest vragen. Hij sputterde nog wat met de Wet
Openbaarheid van Bestuur, maar daar liet ik mij niet door intimideren. Ik verstond zijn naam als
Honhof', maar daar ben ik niet zeker van.
Mogelijk heeft u iets aan deze informatie.

Groet,

-
Geachte heer/mevrouw,

In de nieuwsbrief vraagt u het door te geven indien we benaderd zijn, om een
stemmachine in bruikleen te geven.

Wij zijn ook benaderd. Het is inmiddels al wel weer een aantal maanden geleden,
volgens mij ergens in de zomer. Ik weet ook niet meer wie het was en welke
organisatie. Er werd op een bepaald moment in het gesprek gevraagd hoeveel
stemmachines we hebben. Door een wijziging in de stemdistricten hebben wij er 2

'over'. De vraag was toen of wij deze eventueel beschikbaar wilde stellen, tegen
borg, voor een onderzoek. De borg zou dan ter hoogte van de aanschafwaarde zijn.

In ieder geval heb ik gezegd dit niet te beslissen, dat zij dit met het afdelingshoofd
moesten regelen. Zij hebben daarna geen contact meer opgenomen.

Met vriendelijke groeten,



Anne,
heb (via onze vestiging in Belgie) van de firma SVP te Voorst (Brussel) het verzoek ontvangen een
stemmachine te leveren zodat men binnen dit bedrijf een of andere verkiezing zou kunnen gaan
houden.
deze firma is een bestaand bedrijf (dat allerlei bedrijven, producten, databases etc onderzoekt) met
vestigingen in heel Europa. www.svpinternational.com
ik wou Hervé vragen (de dame sprak nl. frans) contact op te nemen om eens te horen wat ze willen.
gr
, 'r

Heb zelf gebeld. Hadden 99 stemmachines nodig voor een verkiezing de volgende week.
Positief beantwoord, maar met de vraag om wat voor kiesstelsel gaat het om. Daarna niets
meer gehoord. Anne

L.S.

De gemeente _ is inderdaad 2 x benaderd voor het lenen van een stemmachine en
uitleesapparaat voor het testen van de betrouwbaarheid. Men kon zelfs de nieuwprijs vergoeden als er
iets mee zou gebeuren.
Wij hebben medegedeeld er niet aan mee te werken.
Helaasweet ik niet meer wie er om gevraagd heeft, omdat het beide keren telefonisch is gebeurd.

Met vriendelijke groet,

Wij zijn onlangs benaderd door een dame die beweerde dat zij namens de AVRO belde. Zij gingen
een onderzoek instellen voor het programma "Twee Vandaag". Zij vroegen of wij bereid waren om
twee stemmachines te lenen voor een periode van drie tot vier weken. Dit hebben wij niet gedaan.

Geachte dame/heer,

Ook de ' , heeft enige tijd geleden een telefoontje ontvangen van ..... ???
die vroeg of de stemmachine geleend kon worden.
Natuurlijk heb ik dat afgewimpeld en heb er verder niets meer over vernomen.

Vertrouwende voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,



L.S.

Ter uwer

Wij ZlJn eind augustus benaderd door "Twee Vandaag" benaderd om een
stemmachine in bruikleen te kunnen krijgen. Dit hebben we geweigerd en
verzocht met NEDAP contact op te nemen om er één te huren.

?
Met vriendelijke groet,

ti illt .-~

In verkiezingsbulletin nr 2 wordt gevraagd om aan u door te geven of wij
onlangs benaderd zijn met de vraag of wij een stemmachine te leen zouden
hebben. Dit n.a.v. "wijvertrouwenstemcomputersniet.nl".
Dit is bij ons in het geval geweest.
Begin augustus ben ik via mijn collega's van de afdeling Welzijn benaderd
met het verzoek of ik de (manager zorgvoorziening) van
Stichting Reinaerde wilde terugbellen
Dat heb ik gedaan. Het verzoek was of wij een stemmachine beschikbaar
wilden stellen op 31 oktober a.s. tijdens een studiedag op locatie in
Woudenberg. 'Doel naar ik begreep: de (verstandelijk) gehandicapten wegwijs
maken met de stemmachine en de verkiezingen.
Ik heb aangegeven wel te willen meewerken, maar dan alleen onder voorwaarde
dat ik daar zelf bij zou zijn etc. Het uit handen geven van de stemmachine
is onbespreekbaar.
Ik heb hem ook aangeraden om contact op te nemen met Nedap zelf, aangezien
ik eerder goede ervaringen heb opgedaan met 7, tijdens een
voorlichtingssessie voor basisschoolleerlingen.
T.0t op heden niets meer vernomen.
Ik heb overigens niet het vermoeden gekregen dat hier sprake is van
misleiding.

Met vriendelijke groet,

7

Geachte heer.mevrouw,

De gemeente _ Afdeling Burgerzaken is eind augustus benaderd door het programma Netwerk die
vroegen of ze een stemcomputer konden lenen voor een uitzending over verkiezingen, dit is geweigerd door ons
en het advies is gegeven misschien wil Nedap-Groenendaal wel medewerking verlenen, daarop werd de
mededeling gedaan dat ze dat al geprobeerd hadden en dat Nedap geen medewerking verleende.



Met vriendelijke groet,

Geachte heer/mevrouw

, Naar aanleiding van het verkiezingsbulletin nr 2 hierbij de vraag van een
instelling:

Er is een vraag gesteld door de heer Barry Wels.
Hij is van NAHG bv in Amsterdam en wil graag voor de OR-verkiezingen daar
stemmachines kopen.
Zijn vraag was of er in nog een stemmachine over is die hij
tegen een mooi prijsje kan kopen.

Barry Wels, OG-47 32 GO 22.

Wij hebben hier negatief op gereageerd.
met vriendelijke groet

Eerdere reacties via Email en telefonisch

n
Dag

Ik laat toch maar even per e-mail weten dat ik inderdaad benaderd ben door de heer Gonggrijp. Hij
deed zich voor als iemand van de redactie van Twee Vandaag. Hij vroeg mij of ze een stemcomputer

. mochten lenen om verkiezingen na te spelen. Ik heb hem gezegd e.e.a. na te vragen en hem om zijn
naam en telefoonnummer gevraagd. Toen hij aarzelde dat te geven begon ik wel te twijfelen. Ik kreeg
.het toch "Gonggrijp (naam was overigens niet goed te verstaan) 020 4633309". Ik heb toen jullie
gebeld. Ik heb hem daarna teruggebeld op 020 47158708. Ik kreeg een kind aan de lijn met de
achternaam Gonggrijp. Van hem kreeg ik een mobiel nummer "want vader was beneden bezig in

.kantocr" 06471 58708.

Het is maar dat jullie het weten.

Groeten..



Telefonisch benaderd met het verzoek om een stemmachine en uitleesapparaat voor een op te
richten IeT museum. Jullie zullen wel wat over hebben na de laatste herindeling.

Is ook benaderd. Hebben een demonstratie/Instructie gegeven aan het blad Arena.
Vandaar.



Bos, Jennlfer

Van: Hans van Wijk [

Verzonden: dinsdag 8 augustus 2006 16:45

Aan: Young, Pamela

Onderwerp: FW:

Hans (J).B.A. van Wijk
NEDAP Election Systems
Postbus 105
7140 AC GROENLO'fiIfS_
d3J~

~-
From: Hans van Wijk
sent: dinsdag 8 augustus 2006 16:08
Ta: Matthijs Schippers
Cc: JAN GROENENDAAL; 'AnneHoeflaak'
Subject:

Iemand heeft het E-mail adres van Sandra Kiens en probeert een stemmachine te bemachtigen
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-----Original Message-----
From: Anon Ymous [mailto:nona suomy@hotmail.com]
Sent: dinsdag 8 augustus 2006 15:50
To: Sandra Kiens
Subject: stemmachine marktplaats

http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%JA//koopjes.marktplaats.nl
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MSN Search, for accurate results! http://search.msn.nl




