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De telllng van de bevolklng op varende 
achepen en In woonwagens (de zgn. 
varend? en rljdende bevolklng) heeft 
plaats gedurende de periode van 
l maart tot 1 me1 1971, naar de t o e  
stand te middernacht tussen 28 februari 
en 1 maart. 



Waarom een 
volkstelling? 

Onze maatschappij ondergaat doorlo- 
pend veranderingen, die vooral sedert 
Wereldoorlog I1 in versneld tempo 
plaats vinden. Hoewel daarmee grote 
verbeteringen zijn tot stand gekomen, 
zijn er nog vele tekorten en tekorf- 
komingen. De volkstelling, die in ons 
land - naar internationaal gebruik - 
eens in de 10 jaar wordt gehouden, 
heeft tot doel om: 

veranderingen en verbeteringen op 
velerlei gebied te volgen en 

bestaande tekorten en tekortkomin- 
gen duidelijk zichtbaar te maken 

De huidige volkstelling is de 14de die 
in ons land wordt gehouden. De uit- 
komsten zullen door vergelijking met 
die van de vorige tellingen nieuw licht 
werpen op veranderingen in de bevol- 
kingsgroei, de gezinsvorming, het ar- 
beidsaanbod, het woon-werkverkeer 
e.d. en op verbeteringen op het gebied 
van het onderwijs, de volkshuisvesting 
enz. Zij zullen het ook mogelijk maken 
om de tekorten vast te stellen aan werk- 
gelegenheid, scholing, woningen, par- 
keergelegenheden e.d. en de tekort- 
komingen in de voorzieningen voor 
bijv. beiaarden, minder bedeelden enz. 
De volkstelling is er dus om zichtbaar 
te maken hoe wij er in Nederland voor- 
staan en met name om vast te stellen 
waar en welke veranderingen en ver- 
beteringen noodzakelijk zijn. Het is het 
belang (en het recht) van elke Neder- 
lander, dat iedereen daaraan mee- 
werkt. De medewerking aan de volks- 
telling is daarom dan ook wettelijk ver- 
plicht gesteld. Daartegenover garan- 
deert de wet, dat de verschafte indivi- 
duele gegevens absoluut geheim zullen 
blijven. Voor wat de statistische uit- 
komsten betreft bestaan geen gehei- 
men. Al deze uitkomsten zijn zonder 
uifzondering voor iedereen toegankelijk. 



Taak van de teller 

Uw taak bestaat uit het bezoeken van de 
varende schepen enlof de  woonwagens 
die U, In de door de plaatselijke leiding 
aangegeven periode, in Uw telgebied 
aantreft. U dient daarbij: 

voor elke persoon die op het schip 
of in de wagen woont een Vragenlijst E 
in te vullen 

voor elk schip en iedere wagen de 
door U verrichte telling te verantwoor- 
den in het hierachter volgende Tel- 
register TRc 

op eik geteld schip en in iedere ge- 
telde wagen een Bewijs van telling af 
te geven. 

Deze taak is beginnend op pagina 12 
van dit boekje verder uitgewerkt en 
toegelicht. 

Bedenk, dat de telling van de varende en 
rijdende bevolking, die door vele over 
het land verspreide tellers moet wor- 
den uitgevoerd, alleen kan slagen 
indien U zich strikt houdt aan de ge- 
geven richtlijnen en aanwijzingen. 
Neem daarom nauwkeurig kennis van 
deze instructie en van de inhoud van 
de Vragenlijst E om een behoorlijk in- 
zicht te verkrijgen in hetgeen van U 
wordt verlangd en in de wijze waarop 
de vragenlijst door U moet worden 
ingevuld. 

Indlen U over de wijze van toepassing van de 
twfjfelt gegeven regels, raadpleeg dan de 

plaatselijke leiding van de telling. 

Geheim Wees U bv de uitvoering van Uw taak 
steeds bewust van Uw plicht tot ge- 
heimhouding van de U verstrekte 
gegevens. 

De wettelijke bepalingen waarop deze 
plicht steunt zijn afgedrukt op het 
Legitimatiebewijs dat U zal worden 
verstrekt. Alvorens met de uitvoering 
van Uw taak te beginnen dient U uit- 



drukkelijk te verklaren met de inhoud 
van deze bepalingen op de hoogte te 
zijn door de achterzijde van het Legiti- 
matiebewijs te ondertekenen. 



Telregister 
voor verantwoording van de telling van 
de bevolking op varende schepen en 
in woonwagens 

woonwagens 
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schouwnumrner 

varende schepen 

naam van het 
schip 
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URG vervolg 1 

woonwagens 

letter en 
schouwnummer 

varende schepen 

naam van het 
schip 



nummer omlijnde nummering . 
telregister 171 over te nemen op blad 1 
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woonwagens 

letter en 
schouwnummer 

varende schepen 

naam van het 
schip 



nummer omlijnde nummering 
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volg- ingevul- 
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Materiaal voor 
de telling 

Vragen- 
lijsten E 

Bewljs 
van telllng 

Legitimatie- 
bewijs 

Bezoeken 

Niet 
bezoeken 

Bezoeken 

Niet ' 
bezoeken 

Zoals uit de op pagina 2 van dit boekje 
gegeven omschrijving van Uw taak is 
af te leiden, ontvangt U voor de ultvoe- 
ring van Uw taak naast dit boekje een 
aantal 

in te vullen voor alle personen die op 
de door U te tellen schepen of in de 
door U te tellen wagens woonachtig 
zijn 
Voorts ontvangt U een aantal exempla- 
ren van het 

dat U na de telling van elk schip en 
van elke wagen moet opmaken en 
afgeven aan een van de bewoners van 
het getelde schip of de getelde wagen. 

Tenslotte ontvangt U nog een 
op naam, ondertekend namens het 
gemeentebestuur en voorzien van het 
gemeentestempei. U dient zich met dit 
bewijs bij elk schip dat en elke wagen 
die U bezoekt te legitimeren. 

Welke schepen moeten worden bezocht? 
Alle Nederlandse Rijn- en binnenvaart- 
schepen en buitenlandse Rijn- en bln- 
nenvaartschepen voorzover blijkt dat 
daarop personen woonachtig zijn, die 
tot de Nederlandse bevolking behoren. 

Kustvaartuigen, vissersschepen, woon- 
schepen, woonarken, plezierjachten of 
dergelijke. 

Welke wagens moeten worden bezocht? 
Alle aanwezige en aankomende woon- 
wagens in woonwagenkampen of op 
andere door het gemeentebestuur aan- 
gewezen standpliatsen, zowel als door- 
trekkende woonwagens welke r i ln  voor- 
zien van een letterén schouwnummer. 

Wagens zonder letter en schouwnum- 
mer, zoals caravans, sommige wagens 
van de bij de wegenbouw betrokken 
arbeiders, spoorwagons welke als 
woonverblijf dienst doen, wagens zon- 
der wielen of dergelijke. - 



Tellen 

Meetellen 

Niet 
meetellen 

Welke personen moeten worden 
geteld? 
Uitsluitend personen, die tot de Neder- 
landse bevolking behoren, uit dien 
hoofdg in een Gemeentelijk of in het 
Centrale Persoonsregister zijn opgeno- 
men en die normaliter op éen in de 
termen vallend schip of in een te tellen 
woonwagen nachtverblijf houden. 

Alle onder deze omschrijving vallende 
personen die te middernacht tussen 28 
februari en 1 maart op het bezochte 
schip of in de bezochte wagen woon- 
den, ook indien betrokkene 

op dat tijdstip tijdelijk afwezig was 
(bijv. wegens vakantie, familiebezoek, 
opname in een ziekenhuis of derg.) 

op dat tijdstip tijdelijk in militaire 
dienst was voor eerste oefening 

op het moment van tellen niet meer 
op het schip of in de wagen woon- 
achtig is 

personen die op het teltijdstip tijde- 
lijk op het schip of in de wagen ver- 
blijf hielden 

personen die op het moment van 
tellen op het schip of in de wagen 
wonen, doch te middernacht tussen 28 
februari en 1 maart nog niet 

Het bezoeken van schepen en wagens 

Legitimeer U als teller met het Legltl- 
matiebewijs dat U vanwege de plaatse- 
lijke leiding is verstrekt en waarop U 
namens het gemeentebestuur bent ge- 
machtigd om als teller op te treden. 

Verklaar zo nodig nut en doel van de 
telling (zie blz. 1 van dit boekje). 

@ Vermeld op het hiervóór afgedrukte 
Telregister TRc in de kolommen 2, 3 
en 4 resp. naam, tonnage en domicilie 
van het schip of in de kolom 1 letter en 
schouwnummer van de wagen. 



net invuiien van ae 
Vragenlijst E 

Hoe vult U In7 
a gebruik uitsluitend gewoon zwart 
potlood 

geen pen, balpen of viltstift ge- 
bruiken 

vraag om beantwoording van de 
vragen naar de toestand te midder- 
nacht tussen 28 februari en 1 maart 

vul per vragenlljst uitsluitend gege- 
vens in over de persoon wiens naam 
U op de voorzijde van de vragenlijst 
heeft vermeld 

streep bij vragen met voorgedrukte 
antwoorden het hokje aan onder het 
antwoord dat voor die persoon van 
toepassing is 

niet ZÓ $ niet r6 N maar z6 0 

schrijf of streep nooit buiten de rode 
lijnen waarbinnen de vragen zijn ge- 
drukt Vragen die niet van toepassing 
zijn niet doorstrepen 

verkeerd gezette strepen niet door- 
halen doch met vlakgom goed weg- 
stuffen 

bepaal eerst bij elke rode balk of de 
daaronder gestelde vragen voor de be- 
trokkene van toepassing zijn. Zo neen, 
de vragen tot aan de volgende rode 
balk overslaan 

draag zorg, dat de vragenboekjes 
niet vouwen of kreuken. Voorkom 
ezelsoren 

houd losgeraakte kaarten bij het 
goede boekje (bijv. met een elastiekje) 
doch bevestig deze daar niet aan met 
plakband, nietjes of derg. 



Wat moet U Invullen? 

Voor- 
pagina 

Voor alle personen 

Begin met op de voorpagina van de 
vragenlijst de gevraagde gegevens in 
te vullen van de persoon voor wie U 
het boekje bestemt. Vermeld bij vraag 
4 en 5 het brief- of waladres. 
Heeft betrokkene geen brief- of wai- 
adres, vermeld dan CPR. 

Voor alle personen 

Kop van Streep eerst in de kop van blad 1 op 
blad 1 elk van de 7 regels met rode hokjes 

&n hokje aan 
U vindt de 7 aan te geven cijfers In de 
dikomlijnde vakken van het (hlervóór 
afgedrukte) Telregister TRc en wel: 
nummer telregister (2 cijfers) bovenaan 
de bladzijde 
volgnummer (2 cijfers) op de regel 
waarop U het betrokken schip of de 
betrokken wagen heeft ingeboekt 
nummer telgemeente (3 cijfers) onder 
aan de bladzijde 
Zie voor de wijze van overnemen van 
de cijfers het onderstaande voorbeeld. 



Telre- 
gister TRc 

I 

nummer 
telregister 

het is van groot belang dat U deze 
cijfers steeds weer van het Telregister 
TRc overbrengt op blad 1 van elke 
vragenlijst die U invult 

begin vervolgens met het stellen van 
de vragen la, l b, IC, 2, 3 enz. en 
vul de door de bewoners gegeven ant- 
woorden in 

raadpleeg bij moeilijkheden de vol- 
gende toelichting. 

Vraag Streep voor het geboortejaar steeds 
4b en c twee hokjes aan bijvoorbeeld 

Geboortejaar 1893 Geboortejaar l946 
4b = 189 4b = 194 
4c = 3 4c = 6 

Vraag 5 Streep voor in Oostelijk- of Zuidelijk 
Flevoland geborenen geen provincie 
aan, doch vul vraag 5 aan de achter- 
zijde In. 



Vraag 6a 

Vraag 6b 

Vraag 
7a t/m c 

Vraag 7a 

Voor alle personen 

Streep het hokje onder ja aan indien 
betrokkene: 

op de teldatum voor eigen rekening 
een beroep of bedrijf uitoefende of een 
werkkring in loondienst had (ook in- 
dien wegens ziekte, vorstverlet, vakan- 
tie, staking of derg. niet werd gewerkt) 

in de maand februari geregeld of af 
en toe heeft medegewerkt in het bedrijf 
van man, vader of ander gezinslid (ook 
indien hiervoor geen loon of salaris 
is ontvangen) 

op de teldatum tijdelijk in militaire 
dienst was voor eerste oefening. 

Streep alle hokjes aan die van toepas- 
sing zijn. 

Uitsluitend in te vullen voor personen 
met een lichameliike of zintuiglijke 
aandoening. 
Niet voor uitsluitend geestelijk gehan- 
dicapten. 

Streep indien van toepassing beide 
hokjes aan en wei onder: 

Hulp van anderen 
bij regelmatige controle of behande- 

ling door huisarts, specialist, spraak- 
leraar, heilgymnast, masseur, consul- 
tatiebureau, revalidatie-inrichting of 
derg. 

bij bijzondere arbeidsbemiddeling 
door arbeidsbureau, AVO of derg. 

bij regelmatige hulp (door wijkver- 
pleegster, gezinsverzorgster, huisgeno- 
ten, buren of derg.) bij opstaan, was- 
sen, kleden, lopen, huishoudelijk werk 
of derg. 



Speclale hulpmiddelen 
indien betrokkene is aangewezen op: 

rolstoel, duwwagen 

kunstledematen, krukken, ortho- 
pedisch korset of derg. 

speciale kam, speciaal eetgerei of 
derg. 

speciale hulpmiddelen voor blinden 
, 

en slecht-zienden, doven en slecht- 
horenden 

Niet als hulpmiddel beschouwen bril 
of hoorapparaat indien men daarmee 
vrijwel normaal kan zien of horen. 

Vraag 7b Streep het hokje aan onder: 

Eigen verzorging 

bij regelmatige controle van huisarts, 
specialist of derg. en bij regelmatige 
hulp door wijkverpleegster of derg. 

Hulshoudelljke taken 

indien aangewezen op hulp bij 
koken, de was doen of derg. 

Taken of verplaatslng buitenshuis 

indien aangewezen op hulp bij 
beroep of werk, lopen of derg. 

Vraag 7c Streep het hokje aan onder: 
Voortdurend bedlegerig 

indien betrokkene gedurende ten- 
minste 6 weken ook overdag op bed 
ligt of zal moeten liggen en het bed , 
niet zonder hulp van anderen kan ver- 
laten of op doktersadvies niet mag 
verlaten. 

Vraag 9 Vermeld het kerkgenootschap of de 
godsdienstige gemeenschap waartoe 
betrokkene krachtens doop, belijdenis 
of anderszins behoort of waartoe hlj/zlj 
bepaaldeluk gerekend wenst te worden 



behoort betrokkene niet tot een kerk- 
genootschap of enige godsdienstlge 
gemeenschap of wenst hijlzlj daartoe 
bepaaldelijk niet meer te worden ge- 
rekend, streep dan het hokje aan onder 
geen of vermeld op de achterzijde 
humanist indien betrokkene bepaalde- 
lijk als zodanig wenst te worden ge- 
rekend 

voor personen beneden 18 jaar be- 
paalt het gezinshoofd de invulling met 
inachtneming van het bovenstaande. 

Vraag 10 Geef indien betrokkene meer dan 
&n nationaliteit heeft elk der betrok- 
ken nationaliteiten aan 

Sla voor personen jonger dan 12 jaar 
blad 3 en 4 over. Ga verder met vraag 
2 boven aan blad 5a. 

Voor personen van 
12 jaar en ouder 

Vraag 11 Let op! Er wordt gevraagd naar de 
voornaamste bron gerekend over het 
gehele jaar 1970 
Streep dus slechts &n hokje aan1 
Streep het hokje aan onder: 

Inkomen uR arbeid 
indien het inkomen in 1970 voor- 

namelijk heeft bestaan uit loon, salaris, 
soldij, provisie, inkomen uit vrij beroep, 
winst uit eigen bedrijf, werkloosheids- 
uitkering of uitkering volgens de 
ziektewet 

Inkomen ult vermogen 
indien het totale inkomen uit divi- 

dend, interest, verhuur, verpachting, 
uitkering op grond van een ievensver- 
zekering of derg. in 1970 groter was 
dan uit andere bronnen 



Pensloen, AOW, AWW, Iljfrente 

indien het totale inkomen uit ouder- 
doms-, weduwe-, wezenpensioen, inva- 
liditeitspensioen, lijfrente of derg. in 1970 
groter was dan uit andere bronnen 

Soclale ultkerlng, studlebeurs 
indien het totale inkomen uit een 

uitkering volgens de sociale bijstands- 
regeling, de wet op de arbeidsonge- 
schiktheid (WAO) enlof andere uitke- 
ringen door gemeente, kerk, sociale 
instelling, uit studiebeurs of renteloos 
voorschot in 1970 groter was dan uit 
andere bronnen. Ook aanstrepen voor 
~leeakinderen e.d. waarvoor door 
~oo~dljvereniging of andere instantie 
een bijdrage in het levensonderhoud 
is betaald 

Onderhoud door echtgenoot, ouders, 
verzorgers 

indien in 1970 geen eigen inkomen 
is genoten of indien het levensonder- 
houd In 1970 voornamelijk voor reke- 
ning is geweest van echtgeno(o)t(e), 
ex-echtgenoot (alimentatie), ouders, 
kinderen, voogd of derg. 

Vraag 13 Zoek het op te geven inkomen op 
in het hieronder afgedrukte staatje 

6 stel naar links gaande vast welke 
letter van toepassing is 

streep op de vragenlijst het hokje 
onder die letter aan 
Daarbij als inkomen beschouwen voor: 

Loon- en salarlstrekkenden 
het bruto-arbeidsinkomen uit het 

hoofdberoep, d.w.z. het loon, salaris of 
derg. zonder aftrek van ingehouden 
loonbelasting, AOW- en pensioenpre- 
mies, zonder aftrek van inhoudingen 
voor kost- en inwoning en zonder bij- 
telling van kindertoelage of -bijslag, 



Aan te stre- 
pen het 
hokje onder 
letter 

van overwerkverdiensten, neveninkorn- 
sten enlof inkomsten van vrouw of 
kinderen 

Zelfstandlgen 

de winst uit de eigen onderneming 
of het inkomen uit het vrije beroep, na 
aftrek van de bedrijfs- of beroeps- 
kosten 

Gepensloneerden, renteniers en andere 
personen zonder beroep 

het totale bruto inkomen bijv. pen- 
sioen plus AOW plus rente van spaar- 
geld enz. 

Loon. salaris. pensioen. 
werkloosheidsuitkering of 
derg. in guldens 

Bruto .per 
week 

onder 150 
150-224 
225-299 
300-449 

boven 449 

Bruto per 
maand 

onder 675 
675- 999 
1000-1349 
1350-1999 

boven 1999 

Winst, inkomen 
uit vermogen. 
vrij beroep of 
derg. in 
guldens 
per jaar 

onder 8000 
8Wû-11999 
12000-15999 
16000-23999 

boven 23999 



Vraag 1 

Vraag 2b 

Vraag 2c 

Voor gehuwde vrouwen 
weduwen en 
gescheiden vrouwen 

Beantwoord de vragen 1 t lm 2d uit- 
sluitend op de vragenlijst van de vrouw 
zelf en niet in het boekje van de ge- 
huwde man. 

Tel alle levendgeboren kinderen meel 
Ook die uit eventuele vorige huwelijken. 

Let op! Streep het hokje onder neen 
ook aan, indien een of meer van de 
uit het huidige huwelijk levendgeboren 
kinderen is overleden, ook als alle nog 
levende kinderen bij de moeder wonen. 

Streep voor het huwelljksjaar steeds 
twee hokles aan. Zie de toelichting 
bij vraag 4b en c van blad 1. 



Vraag l a  

Vraag I b 

Vraag 2a 

Voor personen van 
12 jaar en ouder 

Beantwoord deze vraag met ia indien 
betrokkene geen beroep uitoefent om- 
dat hij/zij een opleiding volgt 

is vraag l a  beantwoord met l a  dan 
verder uitsluitend nog vraag l b  be- 
antwoorden. 

Soort onderwijs 
invullen bijv. lagere school, mavo, lts 
of derg. 

Afdeilng of rtudferichtlng 
invullen bijv. brugklas, Its-metaalbewer- 
ken of derg. 

Ga, Indien vraag 2a is beantwoord met 
neen, verder met vraag 3a en vervol- 
gens met vraag 4 aan de achterzijde 
(blad 4b). 



Vraag 4 Invullen: 

Alle mondelinge of schriftelijke op- 
leidingen die betrokkene heeft gevolgd 

Weglaten: 

opleidingen met een cursusduur van 
korter dan 1 jaar 

opleidingen niet bestemd voor het 
uitoefenen van een beroep, zoals 
muziek- en sportlessen. 

Heeft betrokkene &n (of meer) der in 
kolom 1 genoemde opleldingen ge- 
volgd dan: 

in de tweede kolom achter de ge- 
volgde opleiding de afdeling of studie- 
richfing bijschrijven 

in de derde kolom aanstrepen of be- 
trokkene het diploma al dan niet heeft 
behaald. 

Heeft betrokkene andere dan de in 
kolom 1 genoemde opleidingen ge- 
volgd dan: 

in de eerste kolom de gevolgde op- 
leiding(en) op de blanco regel(s) bij- 
schrijven 

de tweede en derde kolom invullen 
zoals zojuist is aangegeven. 



Voorbeeld 

kolom l I kolom 2 I kolom3 1 

gA Voor alle personen 

GEVOLGDE OPLEIDING 

LTS, AMBACHTC.. BE- 
DRIJFS- OF DAGVAKSCH. 
LEERLINGSTELSEL (VOC. 
Vam. Vev. Bemerel o l  derg ) 
AVONDNIJVERHEIDS. 
ONDERWIJS 
(LANDBOUW~HUISHOUD- 
SCHOOL. INDUSTRIESCH. 
HANDELSAVOND. 
SCHOOL 

6 i n h y ~  e~on J(/LOOL 

Vraag Stel deze vragen uitsluitend aan ge- 
l a  en b huwde en gehuwd geweest zijnde 

personen. 

Vraag 2 Vraag sedert wanneer betrokkene 
ononderbroken op een schip of in een 
wagen woont, het verblijf op andere 
schepen of in andere wagens mee- 
gerekend, Tijdelijke onder$reking door 
militaire dienst, oorlog e.d. buiten be- 
schouwing laten 

ONDERSTAANDE KOLOMMEN 
UITSLUITEND INVULLEN IN. 
DIEN OPLEIDING IS GEVOLGD 

Voor personen zonder beroep invulling 
beëindigen. 

AFDELING OF 
STUDIERICHTING 

W W S  b/&L&- 
OR ~ I L S & & ~ P ~  

.-. . 

DIPLOMA 
BEHAALD 

JA NEEN 
ab o 
JA NEEN 
U 0  

JA NEEN 
O 0  

IA NEEN 
0 0  

JA NEEN 
O 0  

JA NEEN 
- o  



8% Voor personen 
met beroep 

Vraag 4 Uitsluitend het hoofdberoep vermelden 
d.w.z. het beroeplde functie waaraan 
de meeste arbeidstijd wordt besteed 

Loon- of salarlstrekkers 
geef zo mogelijk tevens de CAO- 

functienaam en de werkklasse aan 

Dlenstpllchtlge mllltalren 
vermeld behalve rang ook dienst- 

plichtig 

Geef de beroeps- of functienaam zo 
nauwkeurig mogelijk aan, bijvoorbeeld: 

schipper kapitein stuurman schlppersknecht dek- 
knecht. handelaar in oude metalen * gereedschaps- 
slljper stoelenmatter violist trapezeartist clown 

betonljzewlechter steigermaker dragline-machinkt 
of derg. 

Voor werklozen en werkzoekenden 

* bij vraag 4 invullen het beroep waar- 
in plaatslng wordt gezocht of, indien 
betrokkene geen werk zoekt het be- 
roep waarin hijlzij voor het laatst werk- 
zaam is geweest 

bij vraag 5a en b niets invullen 

bij vraag 5c invullen werkloos of 
werkzoekend. 



Verder Invullen van 
het Telregister 

Indien U alle Vragenlijsten E volledig 
heeft ingevuld, vermeld U het aantal 
Ingevulde vragenlijsten in kolom 6 van 
Uw Telregister TRc en de datum van 
telling in kolom 7 en wel op de regel 
waarop U het betrokken schip of de 
betrokken wagen v66r het Invullen van 
de Vragenlijsten E heeft ingeboekt. 

Afgeven van het 
Bewijs van telling 

Vul nadat U de bovenomschreven 
werkzaamheden heeft verricht een Be- 
wijs van telllng in en geef dit aan de 
kapitein van het schip of aan het hoofd 
van het In de wagen getelde huishou- 
den (resp. de getelde alleenstaande) 

deel mede dat deze het Bewijs van 
telling dient te bewaren tot 1 juni en 
dat hijlzij verplicht is het op verzoek 
van de controle-ambtenaren te tonen. 

N.B. Bent U aangewezen om de eerste 
dagen na 28 februari te tellen dan zult 
U (vrijwel) uitsluitend schepen en 
woonwagens bezoeken, dle nog niet 
zijn geteld. In de daaropvolgende 
periode tot eind april zult U vele schs  
pen en wagens treffen waarvan de be- 
woners reeds zijn geteld. U dient zich 
daarom bij het bezoek van elk schip 
en elke wagen eerst te ovetfuigen of 
de bewoners welicht reeds zijn geteld 
en in het bezit zijn van een Bewijs van 
telling. Delen de bewoners mee dat zlj 
dit hebben verloren, handel dan alsof 
ze niet zlln geteld. Vul dus Uw Telregis- 
ter en de benodigde aantallen Vragen- 
lijsten E in en plaats op elke vragen- 
lijst welke U invult op de omslag in de 
open ruimte onder het vignet van het 
C.B.S. de woorden 'reeds eerder ge- 



teld' onder toevoeging van de naam 
van de gemeente waar volgens opgave 
van de bewoners de eerste telling 
heeft plaatsgevonden. 
Worden twee bewijzen van telling ge- 
toond, neem dan het laatst gedateerde 
exemplaar in en plaats daarop de aan- 
tekening 'reeds eerder geteld' onder 
toevoeging van de naam van de ge- 
meente waar de eerste telling heeft 
plaatsgevonden. 

Inleveren van het 
telmateriaal 

U dient Uw telmateriaal inclusief de 
eventueel ingenomen bewijzen van 
telling in te leveren v66r of op vrijdag 
12 maart en, indien U bent aangewezen 
om na die datum verder te tellen, 
iedere keer dat U na 12 maart een Tel- 
register vol heeft en voor de laatste 
maal op 30 april. 


