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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

í. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

R; r.nr, l^A ^,.r r).oal Bo

Adres/locat e slemburcau

Dag Maand

o3

Dag Maand

Openingslitden {van - lol)

2r
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is-o

a

Openingslijden (van - lol)

r_1

1b Stembureaugegevens tijdens lglIlg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand JaaÍ Tld (van - lot)

Datum
25 2\ OD

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

?., ) 2 ql 3o

II
II

bo

Adreílocalie slemb!Íeau

rí oo

[-T-t

[-T-- [-T-t

l( '? 6?\



2. Aanwezigheidstembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bíjwaarop het lid bij de zittíng aanwezig was

Vooílelteís Àchlernaam

Aanwez g op hel stembureau

Dag Àlaand Jaat Tjd (van - tot)
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TELLERS:

o letleís AchleÍnaam Dag Maand Trld (van - lol)
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o

o

Aa ntal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezersDas)

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

U gaat nu de stembiljetten lellen en beoordelen.
Hel aantalgetelde stemmen moet gelik zíjn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezors niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

Telop +

G )(I

3. Aantal toegelaten klezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bijA, B en C.

Tel bi D de aantallen bij elkaar op.

Aantal qeldige kiezerspassen

o ?rrt

I

4. Aantal uitgebrachte stemmen

a,l Ít 4

H
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte
stommen
@bnek 4, onderdeel H)?

tr /vEE , Ga dan door naar rubríek 6.

9!lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
'hèeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er ziin meeí geteld

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vermeld hiercndet de andeÍe vetulaíingen en hel aantal keer dat daze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keÍen dat eÍ geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld t7

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímald hiorondet do andora vo*laingen en hel aantàl keer clal deze situaties zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor hel verschil

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hiercnder hol aanlal keot dal de onderstaancle situaties zich hebben voorgedaan.

Mogelike ve*laringen voor het verschil
Vemald hieíonclér hel aanlal keet dat de ondeíslaande situatias zích hebben voorgedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar.
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordl onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, hel resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het sÍembureau een reactie op hel bezwaar? Noleer die dan ook.

EÈgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

a al -^, t t l+

o

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderheden

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

U n}?)rr\-1,(-{,hàAl A

o
Waren er onregelmatígheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin níet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteilen ín ol
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
glgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

+ J}

6. Bezwaren van kiezers

?
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@!9p; U vult in rubriek I alleen de namen in.

Vervolgens ondeÍtekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubríek I

N

Namen slembuÍeauleden

Iíiiaài«,,t
it qlll (:

Mki;
O qq6ub A )

lu) l^)

lleís

r(Trr w

o

8. Stembureauleden aanwezig blj de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de telling aanweze zijn.
Dat zíjn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

1

2

3

I4

5

6

7

1

2 I
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

Lrjslnummeí en Lilshaam

o

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

1WD q 3
2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) ó ó

3 Water NatuurlUk I
(.1 Lt

4 AWP voor water, klimaat en natuur 5 j
5 Partii voor de Dieren 0 r

2 1

7 SOPLUS t n

8 ChristenUnie-SGP t1 D

9 Belang van Nederland (BVNL) I ö

íO BBB LI 1
11 JA21 I a

í2 GOUD
q

Totaal: b 6 q

Zet in elk vakje één cijfer, Begin rechts, met het laatste cijfer.

6 CDA

E

t
i

li
Ei
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=\,
Stembureaunummer

o Hoogheem raadschap van Detfland

Dee[ B

In te vullen door het tetteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

o

Tafetteid er

Tafelcontro[eur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

9 6

()

l)tíAl //

Gemeente
Rotterdam

Proces-verbaal

Teltafelnummer

Naam
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indie het een mobiel stembureau betrefl, vult u dat in)

o

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen

Het aanaal tot de stemmlng loegola'.en kiezers ( A + B + C = D )

A L

B

c

?rc

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallon in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaanlal gotelde stembilielten ( E + F + G = H )

'Telvoor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zíjn uitgobracht bii elkaar op

E óar

a

F

G

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder O)en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

D Ja. Ga verder met rubriek 4

E Na€, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aanlal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder met rubriek 4.

d Nee, e, is een onverklaard verschil. Ga veÍder met het veruolg van rubriek 3

Uitkomsten per stembureau

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kieze6pas)

D

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

H
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewUzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 (,t
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

Het aanlal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

4.2

o

Qro

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

C Nee, er zijn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zUn er meer geteld?

d Nee, er ziln minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

MogelÍke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

5

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleveÍd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vemeld hiercnder de anda@ verklaringen en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 3

o.2

c.2

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
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Zijn mbiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken woÍden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljelten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

Nee

o

(Aíhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

5. Aantal stemmen per lijst en peÍ kandidaat



Lijst 1 VVD
Zet in elk vakjè één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kendidaalnummer

Pag. 5 van 17

o

o

I 8
1Ouwendiik

P (Pete0 (m)

5
2urgu,

F (Fadime) (v)

l
3Vuijk,

R. (Ronald) (m)

q
4Dekker,

R (Flosemafljn)(v)

5van Bruggen,
J. (Hans) (m) L
Waasdorp,
L (Barl) (m)

7Kerslen'
Van Dijk.
M B íMàrtrin) (m)

8dè Jong,
J. (Jantien) (v)

van Hutten.
M. (Maurits) (m)

Lotrmann,
P A.G. (Paul) (m)

't0

I

Totaal Il4

q

5

6



I (,
1Zandstía.

L. (Lobke) (v)

a
L)

2Kiela,
P (Peteo (m)

tt Cl
3van Drjk

A G (Alvrn)(m)

d
4H6ijs,

M.L.M. (Mariska) (v)

5Íeerink,
S J W.P (SeÍ) (m) I

Meijdam,
B J. (Johan)(m)

7Appel,
D J (Deb) (v) o{_

8van Anraad.
A.M. (Ton) (m) t

q
9Noordtzii,

H (Hilde)(v)

10Bouzanga,
PS.B. (Paul) (m) q

D
Solleveld.
S.O. (Steíanie) (v)

12de Wreede,
U (Ulla)(v)

13Boedhoe.
N.A. (Naushad)(m) 9

\
'14

Wiegman,
A.G. (Aad) (m)

15de Vries,
K.G. (Klaas) (m) )

r6van Hijlckama Vlieg,
E E (Elsbeth) (v) L

17Hombergen,
L.Pl.M. (Leon) (m)

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , mel het laalste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. ó van 17

o

o

( ? +Totaal

6

3

-1

1'l



2- q
íVissers.

M. (Maícel) (m)

I L
2J6nniskens.

A.M.F. (Annemiek)(v)

3Opdam,
I B M. (lde) (m) _5

_5
4WÍbenga,

A. (Anneke)(v)

vao der veer,
B. (Bart)(m)

I

6van Eeuwijk.
M. (Mathiis) (m)

(Cliteur,
T.S.M. (Tàlis) (v)

8Boholl,
A.A.M. (Tineke) (v) L

IU
9Akbar,

N4 A (Amrt)(m)

10Jansen Verplanke,
J P (Joke)(m)

11Bijke,
J W. (Jan Willem) (m)

Boekestijn,
L.G (Leo) (m)

A.S.(AshleyS)(v) I

z
14van der Burg,

CwMl(Cees)(m)
15Rood.

S D (Deline) (v)

16Özkaya,
S. (Sinan)(m) I 2

17Huijsmans,
i,LA ([raíina)(v)

18van de Laar,
A.F.M. (Aímand)(m)

19de Reuver.
A M (Beíl) (m)

20Potier,
B.K. (Berend) (m)

21deJong,
M D. (Maíjolein) (v)

22Engels,
J (Jeannrne) (v)

23van der Gronde,
c.L.A r\4.

íMarie-Christine) (v)

24Bebelaar.
K (Kaíen) (v) (,

25Hubert.
M. (Mirjam) (v)

Liist 3 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 77

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

26van Arkel.
D.J (Dirk Jan) (m)

27Geerling
[]1.PW. (Mathijs) (m)

Flapper,
A.S.J. (Ate) (m)

van Poelgeest.
G. (Geerl) (m)

28

29

30Belt.
M.W. (Uarcel) (m)

t t g

t t 5

7

I

-----.1--------.1

lSubtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 8 van 17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

[,4iddendoÍp,
A J. (Hans) (m)

van der Werí.
S.W. (Sipke) (m)

26

van Hagen-
van Rooijen,

2

AMC
Herjboer,
J.A. (Ko)(m)

3

o

o

\

27Koolhaas,
D.R. (Bem) (m) 5
Simmeís,
L.J B. (Louise)(v)

29Jans,
A.C.J. (Antoinette) (v) I

I I

L I

4van Kasteren.
FJ.L. (Frans) (m)

Leibbrand,
R (Fluud) (m)

(,
van Dalen,
J.M (Johan) (m)

6

7

8

Faber,
A. (André) (m)

Elshof,
L.M. (Loes)(v)

I

van der Elst.
R.A. (Anne-Roos) (v)

Dinmahomed,
R.D (Raezwaan) (m)

í0

9

1ívan Diik,
S. (Suzanne) (v)

12van 't Hart,
H G.T. (Huub)(m)

13Lugassy-van der Spek,
C A.D E (Coline) (v) 5

14Spaans,
U.M. (Ulbe) {m)

L
15van Beusekom,

G.W. (Gelske) (v)

16van Leeuwen,
A.J. (Aad) (m)

17Luisman,
B. (Remco)(m)

18Hoekzema,
C (Cor) (m)

19Oijkman,
B. (Berl) (m) t

de Vries.
B.P.J. (René) (m)

SwarthoÍ,
C. (Carole) (v)

20

2-l

22

23LenÍerink,
N4.8. (l'/artin) (m) l

Hart,
R. (Bon) (m)

Ebbens,
E H (Edzo) (m)

24

25

q q qSubtotaal 2

3Totaal (1 + 2)

I

I

z

5

Beunk,
J. (Jerry)(m)

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijfer.

Subtotaal 1
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Zel in elk vakie één cijter. Begin rechts , met het laalste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1Simon,
J B. (Bart) I t

2_q
2Onderdelinden,

S E (Suzanne)

I

Wessels,
1,1.P. (Marike)

3

4

5
5

5van Leeuwen,
C. (Charlotte)

6Smits,
A.P. (Arjan)

lJsselmuiden,
C M A (Barbara)

7

8

3
I

I

10Rot,
M. (Manuela)

í1Oudshooín,
J. (Joeri)

q

3
12Goossens,

A.J (AndÍe)

13Ongkiehong,
G.L. (Geoíge)

14

t qWeitering,
K. (KrÍslen)

16Elzerman,
K (Koen)

ten cate,
J. (Jan)

18Hulsbergen,
A.W C (Annemieke)

Hoogerweí,
H M M. (Hanke)

van Viegen,
A.H.K. (Caíla)

19

21Teunissen,
C (Christine) t

E
qTotaal

Lijst 5 Partij voor de Dieren

den Butter,
B P (Benjamin)

Jonker,
H. (Heleen)

HoeÍer,
D M. (Dorien)

van den Eertwegh,
H.L. (Hanneke)

15

17

20



o
1Koop,

M.E.H. (Manita)(v)

2Jansen,
M.H.P (Maarten) (m) I

t
3Eullen

M.C A (Maíoes) (v)

4Jr.idell-Jansen.
J.A.Z Z (Jerney) (v)

5Zwinkels
FL.M. (Frils) (m)

6Ald<u§,

E.F (Ebíu) (v)

7VÍugl,
J A (Jochem) (m)

:)

I

I
BMoerman.

M.J. (Marco) (m)

Díigpal,
R. (Bosita) (v)

10van den Berg
A. (Arie) (m)

I
HofÍ,
C.J (Carina)(v)

12van den Beukel.
J W. (Jan Willem) (m)

2
13Postma.

W.L. (Wytske) (v)

14Visser.
TJ. (Diederik)(m)

l5van den Berg,
C. (Kees) (m)

16't Hart,
C.M.P. (l'Iarcel) (m)

17van den Heuvel.
FA N/. (Frank) (m)

18Flàlen-Daskalakis,
C.A.C. (Christine)(v)

19P lu im g íaatl,
C J (Cees) (m)

20Paalvast,
C W.M. (Cock) (m) I

2lBianchi.
w.c.J. (wir) (m)

Schmitz.
T.J.A. (Twan) (m)

van der Deijl.
B F. (Bob)(m)

24Verbeek.
J G P (Koos)(m)

25Tíimbos.
H.JBZ (Jeroen)(m)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 10 van 1.7

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Beerepoot,
JJÍ(Hans)(m)

27Silva,
A.D.L (Antonio) (m)

Srlos-Knaap,
J J (Jacky) (v)

29Bom-Lemstía.
A W. (Adri) (v)

Subtotaal 1 jSubtotaal 2

2 ?

28

I

I

3

11

I
Toraal (1 + 2)

Tzlt.l



Lijst 7 SOPLUS Pag. 11van 17

Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

L
Fekkes.
S.F. (Sjoerd) (m) 2

2de Keijzer,
L.H.C. (Laurens) (m) 2_
Claassen,
H.N,4. (Harry) (m)

4de Ruiler,
J C C (Han) (m) L

5van Otterloo.
G.J.P (GerritJan) (m) q

6Slond,
B. (Bert)(m)

7van der Bee,
A.F. (Arnold) (m) L

II

5 L

1

Totaal



2 o
1Lont,

Y.L (Ytzen)

2Roelen
H (Harm)

3Grashuis,
AJ (Arjan)

c)

4AnkeÍ,
W. (William)

5Ankeí,
PC. (Peter)

6Rouwendal,
J.W (Jan-Willem)

B
7Jansen-Windster.

S G (Soraida)

8de Graal,
M P (Maítin)

I
IZrjlmans,

J.M (Maíian)

10Viss€í,
A C. (Arend)

11Ros,
D (Daniel)

12van spronsen,
A. (Ton)

13Blankendal.
S.E.H. (Sheila) q

14de Gíaa,
G J. (Geríil)

l5Wilschut.
FB (Frank) t

l6l-leijndijk-
van der veer,
E.E (Esther)

Schuurmans-Oosterom,
W.E. (Wamke)

18van Talenhove-Meesen,
J A. (Ankie)

19Gooijer-Medema,
J K (Joélle) I

de Zoete-
van dér Hout.

21HoÍman.
PJ. (Pieleí Jan)

22Grinws,
P A. (Piete4

Lijst 8 ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12van 77

o

o

tl oTotaal

17

---f-



?
Ide Mos,

R. (Richard) (m)

I

2Slurjs,
R E.A (RalÍ) (m)

I

3Meijer,
P.H J (Patrick) (m)

4westphal.
B S (Bauke) (v)

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 13 van 17

o

o

I oITotaal



3 o
1Dijkshoorn-

van Diik,
N.J. (Nieske)

I I
2Tieman,

Fl. (Robeít)

I

3Weterings,
N,l.V. (Marc)

4Siskens,
D. (Daan)

5Roeterdink
W. (lneke)

6van sanlen
PA.L (Pete0

7Tas,
B H T (Ruud)

Ivan den Berg
J.B. (Jan)

I
9Noordam

[.4. (N.4arinus)

10van der Koorj
H A (Bert)

I
11

I

12van der Burg,
S.J M (Sophie)

13van Fuijven,
A.PM. (Bert)

z
14Veentier,

H E. (Hans)

Liist 10 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van L7

o

o

van Staaldurnen,
J (Jacqueline)

-

Totaal I qql



t
qtVerheij,

L.D. (Leenderl) (m)

2Smit,
K. (Klaas) (m) I
van Geest,
A.M. (Arthu0 (m)

4Gilsing,
C.t\,1. (Casper)(m)

5van deí Pols.
T.H.J (Theo)(m)

Lijst 11 JA21 Pag. 15 van 17

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

a

o

I )Totaal

,l



2
,|

Tomlow.
G A M.M (Geert) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
R.W.M. (RolÍ) (m)

van Ginkel.
S. (Stana) (v)

4van de Guchte.
W. (Wisse) (m)

5Schipper,
A.C. (Ton)(m) I

Laist 12 GOUD
Zel in elk vakie één ciiÍer. Beqin Íechts, met het laatste cijÍer.

Pag. 1ó van 17

o

o

Lt

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Totaal
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6. Verschillen mel de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten spÍake van een verschiltussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembuÍeau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau?

tr Nee

o

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemèentelijk stembureau op het verschil

2 Q"), t((,, I?q
Írj'a -\r r\h lU( i irs
6 ("À 0

r15 8q

D Ja -> Vulde navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaring.

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


