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Van: Schipper-Spanninga, Hanneke

Verzonden: dinsdag 17 oktober 2006 12:59

Aan: Krijnen, Alain; Te Veldhuis, J.; Blokdijk, G.; Kummeling, H.; Leyenaar, M.; Stoker, W. ; 'Schutte,
G.'; 'Heemskerk, R.'; Schipper-Spanninga, Hanneke; Young, Pamela; Boswijk, Peter; Eerden,
Erna van; Evertse, Herma; Gehrke, Marijcke; Haring, José; Nanhoe, Shalini; Roodink, Sandra

Onderwerp: FW: De BAlie

Geachte leden, beste medewerkers van het secretariaat,

Zie hier de aankondiging van een discussiebijeenkomst in de Balie over stemmachines. Ik zal er zelf in ieder
geval niet naartoe kunnen

Binnen het secretariaat zal bezien worden wie in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen.
Graag hoor ik ook of leden van plan zijn deze bijeenkomst bij te wonen.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Schipper
(secretaris-directeur)

De Balie Iwoensdag 18 oktober 2006, 20.30 uur:

Blind vertrouwen
Een avond over heibel met stemcomputers

Na ophef in de Verenigde Staten en Ierland is elektronisch stemmen nu
ook in Nederland controversieel. Onlangs toonde de actiegroep "Wij
vertrouwen stemcomputers niet" aan dat de stemmachines van het bedrijf
Nedap - die in 90% van de Nederlandse stemlokalen staan - zo lek als een
mandje zijn.

Zijn het stembiljet en de rode potlood niet veel betrouwbaarder? Kunnen
burgers de uitslag van de verkiezingen nog wel controleren? En weet de
overheid nog wel hoe de verkiezingen werken of is dat helemaal
uitbesteed aan het bedrijfsleven?

Kortom, wie telt de stemmen bij de volgende verkiezingen op 22 november?
Debatcentrum De Balie brengt een avond over stemcomputers met een
gepeperd debat, korte interventies en video's.

Locatie IDe Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam
Datum Iwoensdag 18 oktober 2006
Aanvang I20.30 uur (zaal open: 20.15 uur)
Entree Ivrije toegang, maar reserveren wordt nadrukkelijk aanbevolen.
Reserveren kan per e-mail kassa@baJi~.l}l of telefonisch dagelijks vanaf
17.00 uur op nummer 020 - 55 35 100.
Routebeschrijving IW.w",{,Q~balk.l}l/l'QlJtelinQe)("btml
Meer informatie Iwww.deb':llie,I1J!medLa
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