Verzonden: dinsdag 16 februari 2010 17:12
Onderwerp: Stemmen met volmachten!!!
Beste Leefbaren ,
Op de boottocht van zondag 7 februari heb ik een korte uitleg gegeven over het belang van het activeren
van bekenden en het verzamelen van volmachten.
In het kort kwam het hier op neer :
1. Maak een lijstje van al je vrienden, familie en bekenden die in Rotterdam wonen en die mogelijk nog
niet weten op wie ze gaan stemmen of helemaal niet van plan zijn om te gaan stemmen
2. Benader deze mensen uiterlijk 1 week voor de verkiezingen (24 februari) en probeer ze in eerste
instantie te overtuigen op Leefbaar te stemmen.
3. Wanneer ze positief reageren vraag hun of ze zelf nog mensen hebben in hun omgeving waarvan ze
denken dat deze mogelijk op Leefbaar willen stemmen
4. Als ze zelf geen zin hebben om te gaan stemmen maar wel sympathie voor jou of Leefbaar hebben
probeer ze dan te bewegen tot het afgeven van een volmacht.

Hoe werkt het afgeven van een volmacht ?
1. Degene die de volmacht afgeeft moet zijn of haar handtekening op de stemkaart zetten
2. Er moet beslist een kopie van het legitimatiebewijs bij de stemkaart zitten (Geef dit vooraf aan ,
anders gaat dit fout!!)
3. Iedereen die gaat stemmen mag maximaal 2 volmachten meenemen naar het stemburo. Wanneer je
meer volmachten hebt , direct contact opnemen met ondergetekende
4. Vul de gegevens van degene die met de volmacht gaat stemmen duidelijk in op de stemkaart (meestal
zijn dit dus je eigen gegevens of die van je partner)
5. Vul dus beslist GEEN gegevens in op stemkaarten waarvan je nog niet weet wie er mee gaat
stemmen (dit is dus als je meer volmachten hebt als dat je zelf mag gebruiken)
6. Ga NOOIT met volmachten richting stemburo waarvan nog niet bekend is wie er mee gaat stemmen.

Ik heb inmiddels een bestand van zo'n 50 betrouwbare Rotterdammers die bereid zijn om de overtollige
volmachten in te leveren op het stemburo.
Heb je dus volmachten die je zelf niet kwijt kunt bij familie of vrienden graag direct contact opnemen met
Ronald Buijt via XXX
Als je zelf geen volmachten hebt geef dit dan svp ook aan mij door want dan kan ik mogelijk zorgen dat jij
ook volmachten kunt inleveren bij het uitbrengen van jouw stem. Zo gaat er dus geen stem verloren voor
Leefbaar , want iedere stem telt !
Mensen , we zijn met een paar hondert kandidaten en symphatisanten . Als iedereen hier serieus én tijdig
werk van maakt gaan we zeker 1 zetel extra halen . Die ene zetel kan straks het verschil maken !
Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan gerust contact met mij op.
Met Leefbare Groet
Ronald Buijt

