
HART VOOR VRIJHEID AMSTERDAM HÉT AMSTERDAMS ALTERNATIEF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN  

Uitleg procedure ondersteuningsverklaringen (H4): 
  
Om mee te doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen zijn er minimaal 30 
ondersteuningsverklaringen voor de gemeenteraad nodig, en 10 voor elk stadsdeel 
voor de stadsdeelcommissie-verkiezingen. Het is dus belangrijk dat we deze 
verklaringen z.s.m. verzamelen. Deadline: 31 januari 2022 

• Je moet kiesgerechtigd en woonachtig zijn binnen Gemeente Amsterdam om een 
ondersteuningsverklaring te mogen tekenen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Kandidaten mogen uiteraard ook een ondersteuningsverklaring tekenen.  

• Je moet kiesgerechtigd en woonachtig zijn binnen je stadsdeel om een 
ondersteuningsverklaring te mogen tekenen voor de stadsdeelcommissie-
verkiezingen. Kandidaten mogen uiteraard ook een ondersteuningsverklaring 
tekenen.  

De ondersteuningsverklaringen worden o.a. verspreid aan de 75 leden van Hart Voor 
Vrijheid Amsterdam, daarnaast zijn de formulieren af te halen bij verschillende leden en 
te downloaden op hvvamsterdam.nl. 

Deadline ondersteuningsverklaringen: 31 januari 2022 

1.  Iedere stemgerechtigde kan 2 H4 formulieren tekenen. Eén voor de    
 gemeenteraadsverkiezingen en één voor de stadsdeelcommissie binnen je   
 eigen stadsdeel. Woon je bijv. in Stadsdeel Zuid: dan teken je én het H4    
 formulier voor de verkiezingen van stadsdeelcommissie Zuid én het H4    
 formulier voor de Gemeenteraadsverkiezingen.  

2.  Vul je naam in, maar (BELANGRIJK): zet nog géén handtekening.                      
 Let erop bij het printen dat de timestamp op het formulier staat. Dit gaat soms   
 fout bij mensen die vanuit de browser op print klikken, in plaats van downloaden 
 en dan printen. Als je twijfelt, neem aub contact op via info@hvvamsterdam.nl. 

3. Neem je H4-formulieren samen met je paspoort of identiteitskaart mee naar   
 het gemeentehuis of stadsdeelkantoor. Je hoeft geen afspraak te maken. Zet in  
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 bijzijn van de ambtenaar je handtekening en laat het formulier stempelen.   
 Neem het gestempelde origineel mee terug. 
              
4. Scan de volledige H4-formulieren met jouw handtekening en stempel en mail   
 deze aub naar info@hvvamsterdam.nl. Belangrijk! Scan alle (4) pagina’s!   
 Dus ook die pagina’s waar geen stempel of handtekening op staat. 

5.  De originele ondersteuningsverklaringen willen we ook graag ontvangen.   
 Deze kunnen worden ingeleverd op donderdagavond in de Couscous Club op  
 de Ceintuurbaan vlakbij Rialto, tussen 19-21u.       
 En elke zondag van 14-16u tijdens het Koffiedrinken op Museumplein. Andere   
 inlever-momenten worden nog bekend gemaakt en zo nodig komen we   
 getekende en gestempelde verklaring(en) graag ergens ophalen.  

Beschik jij niet over een printer/scanner en wil je liever een setje reeds uitgeprinte 
formulieren ergens ophalen? Heb je een andere vraag of wil je meehelpen campagne 
voeren voor Hart Voor Vrijheid Amsterdam? Mail ons! info@hvvamsterdam.nl 
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