
 

Meer dan waard.  

 

 

Aanmeldformulier 

 

Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021 

 

 

 

Naam :  

Adres :  

Woonplaats :  

Geboortedatum :  

BSN :  

Tel.nr (06-nr) :  

E-mail adres :  

Tel.nr (thuis) :  

IBAN-nummer :  

 

 

Tabel: Vergoeding per dagdeel, per functie 

 Ochtend Middag Avond Totaal 

Voorzitter € 100,00 € 95,00 € 55,00 € 250,00 
Lid € 80,00 € 80,00 € 40,00 € 200,00 

Teller   € 40,00 € 40,00 

 

Beschikbaarheid woensdag 17 maart 2021 

Voorkeur functie: 

 

  geen voorkeur voor een functie 

  voorzitter : welk tijdstip van de  bijeenkomst op donderdag 11 maart wilt u, wanneer u wordt ingedeeld als 

voorzitter, bijwonen? 

  

 16.00 uur tot 17.30 uur 

  19.00 uur tot 20.30 uur 

  lid 

  teller 

 

Voorkeur voor een woonkern en/of stembureau 

 

 geen 

 …………………….. 

 



 

 

 

 

Voorkeur van zittingstijd op het stembureau: (meerdere keuzes mogelijk) 

 

  geen voorkeur 

  07:00 - 14:00 uur  

  14:00 -  einde telproces 

  vanaf 21:00 uur (tellen stembiljetten na sluiting 21:00 uur) 

  hele dag (7:00 -  einde telproces) 

 

 

 

Eventuele bijzonderheden (bijv. (medische) dieetwensen): 

 

..................................................................................................... 

 

Datum,   Plaats, 

      

Handtekening,    

 

 

  

Hierbij geef ik toestemming voor het registreren van mijn gegevens bij verkiezingen.  

 

 

Hoe deze informatie te versturen 
U kunt dit antwoordformulier na invulling inscannen en mailen naar: verkiezingen@gemeentehw.nl. Het retourneren per 

post willen we zoveel mogelijk beperken. De reden hiervoor is dat we zoveel mogelijk  thuiswerken in verband met de 

COVID-19 maatregelen. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele Europese Unie geldt 

dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Om uw gegevens te kunnen gebruiken hebben wij uw 

toestemming nodig. Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen benoemen als voorzitter, lid of teller van een stembureau 

bij deze gemeenteraadsverkiezingen en bij toekomstige verkiezingen. 
  
Wat doen wij met uw gegevens? 
Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te benoemen en te informeren over onderwerpen met betrekking tot deze 

verkiezingen en toekomstige verkiezingen. U kunt de toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u dit doet, 

verwijderen wij uw gegevens en ontvangt u geen informatie meer van ons. 
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