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Groen Rechts  
Ondersteuningsverklaringen 

 

Beste ‘Ondersteuner’, 
 

U heeft zich aangemeld voor de ondersteuningsverklaring. Nogmaals dank hiervoor. Hiermee komen 

we dichterbij deelname aan de Verkiezingen. Het is heel wat om mensen in deze tijd te vragen om 

naar het gemeentehuis te gaan voor een eigen project. En als mensen dat dan willen doen, dan 

betekent dat echt veel.  

 

Dit is hoe het nu verder gaat. 

• Stap 1: de ondersteuningsverklaring hierbij in de bijlage  

• Stap 2: eventueel kopiëren: het is 1 formulier per persoon. Als er nog meer mensen willen 

doen, en er is een kopieerapparaat in de buurt, dan graag een kopie per persoon. 

• Stap 3: met paspoort of ander identiteitsbewijs naar het gemeentehuis en laat de verklaring 

tekenen. 

o In sommige gemeenten is het handig, vanwege drukte of corona-regels, om een 

afspraak te maken. Kijk hiervoor op de website van de gemeente. 

• Stap 4: u scant de hele verklaring of neemt een goede foto van elke pagina, en stuurt deze 

naar ons op. 

o Het e-mail adres is info@partijgroenrechts.nl . 

o Als dat niet kan, dan graag de verklaring per post sturen. 

o Het adres is Groen Rechts, p/a Daan van Reenen, Darwinplantsoen 4, 1097 EX, 

Amsterdam. 

• Stap 5: de papieren verklaring bewaren 

o Als u de gescande verklaring heeft gemaild, dan graag het origineel bewaren tot 

medio februari.  

o Het kan zijn dat de Kiesraad een betere scan wil. 

Met zijn tweeën gaan… 

Liefst natuurlijk iemand anders meenemen. Vergeet dan niet een kopie van het formulier te maken. 

En het mag: ook Binnenlandse Zaken vindt dit een ‘noodzakelijke’ activiteit. |-)  

 

Anderen ook vragen mee te doen? 

Als je anderen wilt vragen: helemaal mooi. Je kunt hen gewoon deze mail doorsturen; dan zou het 

goed moeten gaan.  

Eventueel kunnen ze op https://partijgroenrechts.nl kijken of ze het ermee eens zijn dat we 

meedoen (ze hoeven het dus niet met ons zijn of op ons te stemmen!).  

 

Nogmaals dank. Als er problemen zijn dan horen we het graag.  

Anders zien we de formulieren graag verschijnen. 

 

Hartelijke groet, 

 

Daan van Reenen 

Voorzitter en lijsttrekker van partij Groen Rechts 
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