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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

1a Stembureaugegevens tijdens stemmin o

Adíes/localie stembureau Dag Maand Openingstrjden (van - lol)

\-I LI \- t-{"tlz.w^ I 5 u1 L O'L\ o1 3<, L/ oè

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

Adres/localie stembureau Dag Àlaand Openinsslljden (van - tol)

E,\A

1b Stembureaugegevens tijdens lgllilg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS À,laand J6ar Tild (van - tot)

Datum OJ 2ozJ oo ol rf

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

EOe telling vond in het stemlokaal plaats.

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

tI

1. Stembureau, locatie en openingstijden

?t

[-T-t



2. Aanwezigheid stembureauleden
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Houd per stembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT í:
Aanwezig op hel slembureau

Oag Maand Jaat Trjd (van - lol)

A- r-l.\ t< ,r,; .n ^,1"D4 L o') c,6 öí IY
tr'_l L^ èL1 6o Ll a2 ol tf

t-\ 3L c-, e ^-. 
r^ r-' í o] L.) a6

4 rl ,'-,.,.- \a ata-u. I í o\ 2óLj o,é ol rt

Or ( )

o SHIFT 2:

Voorlellers Achternaam Dag Maand Tid (van - tot)

) .> L1 l< 3o ot tf
/L 1?-,= o, c( .-r e^ C^ LO L3 5 3O o, tí

\,J 'z o '7i tí 30 o,
1.- I 5 .t L O Z\ lf ,3 ol t Í

)oL \ ií 3(J öt I í

TELLERS:

VooÍleueÍs Achternaam Dag Maand Íld (van - lol)o g.^ L.-le toe 3 Aa ol ,l

t clo .t

fI ó2

ot !
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3. Aantal toegelaten kiezers
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Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bi A. B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen llo t
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

B

Aantal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen-
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembaljetten met een geldige stem op een kandidaat E lLt3
Aantal blanco stembiljetten F tT
Aantal ongeldige stembiljetten

Tolaal aantal getelde stemmen ( Ë + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgabrachte stemmen?
verklaar dal op de volgende pagina.

o

c

t'z3v

4. Aantal uitgebrachte stemmen

G 7

t" 3T

D

/3(

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 kieze6 (rubriek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

il ruEr > Ga dan door naar rubriek 6.
a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelike verklaríngen voor het verschil
Vemeld hierondet hel aantal keer dal de onderstaande situalies zch hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hierondet de andere vorklaingen èn hel aantal keet dal deze silualies zlch hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

EÍ zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder zirn geteld

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Vermeld hiercndet het aantal keet dal do ondeBlaande silualies zich hebben voorgedaah

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(verfield hieronder de anclero verklaÍingen en het aanlal keoí dat dezo siluaties zich habbeh voorgedaan)

Aantal keren dat er geen veÍklaring is voor het veÍschil
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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 bereíkbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een slem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de te íng wordt niet bekendgemaakt, het 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 slembureau een reactie op het bezwaar? Noteet die dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tirdens de telling

7, Onregelmatighedenofbijzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
VooÍbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de saembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

omschrijÍ de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@t9p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig hede n en bijzonderheden

\

6. Bezwaren van kiezers
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8. Stembureauleden aanwezlg bU de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zin
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minímaal twee andere stembureauleden.

g!98 U vult in rubiek I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

L. ? B"q-À-.^f \
Namen slembureauled€fl

-t-P^,rvurr-c.-^-

N . vG, O.t lo er,-

o H. /c\ Vl w.,\,*.,2

À.+l q h^O^'v

T k{4oa-

o

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lllslnummer en Lrjstnaam

o

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

í VVD I l f
2 Partt van de Arbeid (P.v.d.A.) I e o
3 Water Natuurlijk q I
4 AWP voor water, klimaat en natuur + t
5 Partij voor de DieÍen I o 3

6 CDA ? o

7 5OPLUS q 3
8 ChristenUnie-SGP 'l_ I
I Belang van Nederland (BVNL)

n
d (í

1O BBB f I o

11 JA21 g é

12 GOUD
L1

Totaal: I 2 I 3

I
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o

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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*?À- Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

TettafeInummer

Bq

Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

o

I 9

O9o l,t/a.genc0z--

fi^,kt Fo,ruitw

b
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesleld d@r het stembureau (zie rubriek 3 van het pr@es-verbaal van
hel stembureau).

Aantal geldige stempassen A ll ol

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B t2b
o Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tol de stemming toegelaten kiezeÉ ( A + B + C = D )

Vul hieroder de aantallan in zoals vastgesteld doot het gemeontelijk stembureau/stembureau vooÍ hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E Itlx §
F t+

Aantal ongeldige stembiljetten

o Het lotaalaantal getelde stembiljeíen ( E + F + G = H )

X Ja. Ga verder met rubriek 4

D Nee, maar het stembureau heefr een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

1. Aantal toegèlaten kiezers

c

G +

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

Uitkomsten per stembureau

D t1\+

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal blanco stembiljetten

' Tel voor dit onderdeel do aantallen stemmen die op elke lijst zíjn uitgebracht bij elkaar op.

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 'l ondeÍ D) en het aantal getelde stembiljeïen (rubriek 2 onder H) gelijk?

H IL4Yq



Pag. 3 van 17

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

4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schríftelijk ol via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2

Aantal geldige kiezeÍspassen ípas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal lot de stemming Íoegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau- Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde slembiljetten (rubriek 2 onder H) gelik?

o É Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er mindeÍ geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe
vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vefineld hieronder de anderc vo*laringen on hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing vooÍ het verschil? Z

L

Aantal geldige stempassen

o.2

fl Ja. Ga verder met rubriek 4

Mogelijke verklaringen voor het vèrschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmàchtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

É Nee

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

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en woÍden
verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetrofíe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmlngèn

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



1Ouwendiik,
P (Pete4 (m) 1- Ll I

5
2ÖrgLl,

F (Fadime) (v)

2Vuijk.
R (Ronald)(m)

4Dekker,
R. (Rosemarijn) (v) L

.L
5van Bruggen

J. (Hans) (m)

6Waasdorp,
L. (Bart) (m) 5

7Kersten-
Van DUk

M.B. (Marliin) (m)

8de Jong
J (Jan!en) (v) +

9van Hunen.
M. (t\.4aurits) (m)

't0
Lohmann.
PA.G. (Paul) (m) L

Lijst 1 VVD
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

I 1 3Totaal
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6 +
1Zandstra

L (Lobke)(v)

22Krela,
P (Peteo (m)

4
3van Diik,

A G. (Alvin) (m)

/
4Heijs,

M L M. (Mariska)(v)

5Tee nk,
S.J.w.P (Seí) (m)

6Meijdam,
B.J (Johan) (m)

7Appel,
D.J. (Deb) (v)

-)
) q

8van Aníaad,
A M (Ton) (m)

)
INoordtzij

H (Hilde) (v)

4
10Bouzanga,

PS.B. (Paul) (m)

11Solleveld,
S.D. (SteÍanie) (v)

de Wreede,
U (Ulla)(v)

13Boedhoe,
N A (Naushad)(m)

't4Wiegman,
A.G (Aad) (m)

15de Vraes.

K.G. (Klaas) (m)

16van Hijlckama Vlieg.
E E (Elsbeth)(v)

L17Hombergen,
L P I M. (Leon) (m)

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

í

a

4 7Totaal

12

L

)A



Lijst 3 Water Natuurlijk Pag.7 van 17

Naam kandidaal &
kàndldaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Vissers.
M. (Marcel) (m)

o
Jansen Verplanke
J.P (Joke) (m)

10

Rijke,
J.W. (Jan Willem) (m)

11

Boekestijn,
L G (Leo) (m)

12

o

25

b

26van Arkel,
D J (DirkJan){m)

27Geerling,
M.Pw (Mathijs) (m)

2Flapper,
A S.J. (Ate) (m)

van Poelgeest.
G. (Geert) (m)

2A

29

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

I
.1

2Jenniskens,
A.M.F. (Annemiek)(v)

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

4Wijbenga,
A. (Anneke)(v)

5van der Veeí.
B (Baíl) (m)

Roholl,
A.A.M (Tineke) {v)

6

7

I

IAkbar.
M.A. (Amit) (m)

van Eeuwijk,
M. (Mathijs) (m)

Clileur,
T.S.M (Tàlis) (v)

5
13Wrede.

A.S. (Ashley S.) (v)

I
van der Bu19,

CWMI(Cees)(m)

Rood,
S.D. (DelÍine) (v)

14

15

16Özkaya,
S. (Slnan) (m)

17Huijsmans.
[,1.4. (Martina) (v)

van de Laar,
A.F.t',/'1. (Armand) (m)

18

19

20

de Reuver,
A.M (Berl) (m)

21

22Engels,
J. (Jeannine) (v)

,.|

L
van der Gronde
c.L.A i.4

Eebelaar.
K. (Karen) (v)

23

24
Mafle-Chrisline

Hubert,
M. (Mirjam) (v)

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , mel het laalste cijÍer.

1

4
2

E

H
t-

ï

-l2l

rl Er4l

Po§er,
B.K. (Beíend) (m)

de Jong,
M.D. (Marjolein) (v)

_tTI'
T-TlI I

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)



Liist 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakje één ciifer- Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Middendorp,
A J. (Hans) (m)

Jans.
A.C.J. (Antoinette) (v)

29

o van Dalen
J M (Johan)(m)

van der Elst,
n.A (Anne-Roos) (v)
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8

I

Dinmahomed.
B.D (Raezwaan) (m)

van Diik,
S. (Suzanne) (v)

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

10

11

't6

o

van der WerÍ,
S.w (Sipke) (m)

Koolhaas.
D.R. (Rem) (m)

27

26

Simmers,
L.J.B. (Louise) (v)

I

q 5
I

van Hagen-
van Roorien,
A.M.C. (Anne) (v)

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

2

3

van Kasteren.
F.J.L (Frans) (m)

Leibbrand.
R (Ruud) (m)

4

5

Faber,
A. (André) (m)

Elshoí,
L M (Loes) (v)

6

7

12van t Haí.
HGL(Huub)(m)

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

+
Spaans.
U.lvl. (Ulbe) (m)

14

15

17Luisman.
R. (Remco)(m)

Hoekzema,
C. (Cor) (m)

Dijkman,
8. (Bert) (m)

18

19

de Vries.
R.P J. (Rene)(m)

Swarthol,
C. (Carole) (v)

20

2l

Lenleíink,
i.4 B (Martin) (m)

22

24

Beunk,
J. (Jerry) (m)

Harl.
B. (Ron) (m)

25Ebbens,
E H. (Edzo) (m)

Subtotaal 1 ISubtotaal 2

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

1

d
3l

1

ln
ltrI
E

van Beusekom,
G.W (Gelske) (v)

-ï

tltl
I
I

I
Totaal (1 + 2)

___1

-IíEI
4!



Lijst 5 Partij voor de Dieren
zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Simon,
J.B. (Bad)

t

t

5 L
L2Ondeídelinden

S E (Suzanne)

Z
3den Butler,

B.P (Benjamin)

4Wessels.
M P (Maíike) 1

+
5van Leeuwen

C. (Charlotte)

q6Smits,
A.P (Arian)

7Jonker,
H. (Heleen)

8lJsselmuiden.
C.M A (Baíbara)

2
IHoe,er.

D.U (Oorien)

10

1l

12Goossens.
A.J (Andre)

1
Ongkiehong.
G L. (George)

van den Eertwegh,
H.L. (Hanneke)

13

14

15Werteíing,
K. (Krrsten)

(,
16Elzerman,

K. (Koen)

17ten Cate,
J. (Jan)

18Hulsbergen,
A.W C. (Annemieke)

l9Hoogeíwerl,
H.M M (Hanke)

ó

van Viegen.
A.H.K. (Carla)

Teunissen,
C (Chístine)

20

21

,/1
I +

Naam kandidaal &
kandldaatnummer

IBot.
M (Manuela)

Oudshoom,

]J (Joeri)

1

_I

4

+

I

r

I

oTotaal



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

Naam kandldaai &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3
1Koop,

MEH (Manita) (v)

4-

5

Jansen.
M.H.P (Maarten) (m)

Bulten.
M C.A (Marloes)(v)

2

3

L
4JUdellJansen.

J A Z.Z. (Jerney) (v)

4 t+
5Zwinkels.

F.L.M. (Friis) {m)

L6Akku§,
E F (Ebru) (v)

2
7Víugl,

J A (JocheÍn) (m)

8lvloerman,
M.J. (Marcp) (m)

9Dígpal,
R (Rosita) (v)

4-
10van den Berg,

A (Arie) (m)

Í1HoÍf,
C J. (Carina) (v) L

12van den Beukel,
J.W. (Jan Willem) (m) L
Postma.
W L. {Wytske) (v)

14Visser,
T.J. (Diederik)(m)

15van den Berg,
C (Kees) (m)

'I Hart.
C.M.P. (Marcel) (m)

17van den Heuvel,
F.A.M (Frank)(m)

Flàten-Daskalakis.
C A C (Christine)(v)

P lu im 9 raafí.
C J. (Cees) (m)

20Paalvasl,
C W M. (Cock) (m)

21Bianchi,
W c.J. (Wil) (m)

22Schmitz.
T.J.A. (T'xan) (m)

van deí Deijl,
B F (Bob) (m)

424Verbeek,
J.G.P (Koos) (m)

25Tíimbo§,
H.J.B.Z. (Jeroen) (m) L

26Beerepoot,
J J.T. (Hans) (m)

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

2ASilos-Knaap,
J J (Jacky) (v)

L
29Bom-Lemstra

A W (Adíi) (v)

b qSubtotaal 1 4J-Subtotaal 2

+ o

3

23

16

18

19

lTotaal (1 + 2)



3 L
Fekkes,
S.F (Sjoerd) (m)

'),/-
2de Keiizer,

L.H.C. (Laurens) (m)

,)
/-

3Claassen,
H M. (Harry) (m)

4dé Ruiter.
J.C.C. (Han)(m)

5van Otterloo.
G.J.P (GeíitJan)(m)

b
6Slond,

B. (Beí) (m)

L7van der Ree.
A.F. (Arnold)(m)

Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 17

o

o

3Totaal

Lijst 7 SOPLUS

El

1

tr



L 5
1Lont,

YL. (Ytzen)

Boeten,
H (Harm)

4
3Gíashuis,

A J (Arlan)

1
4Anker,

W (William)

5Anker,
P C. (Pele0

6Rouwendal,
J W. (Jan-Willem)

L
Jansen-Windster.
S G {Soraida)

8de Graaí.
M P {MaÍtin)

IZiilmans,
J M. (Marian)

10VisseÍ,
A C (Arend)

11Ros,
D (Daniel)

12van spronsen,
A (Ton)

13Elankendal.
S E H (Sherla)

14de Gíaaf,
G J. (Gerrit)

't5
Wlschut
FB (Frank)

4
-P

16Herjndijk-
van deí veeí,
E E (Esther)

17Schuurmans-Oosterom.
W E. (Wimke)

van Tatenhove'ÀIeesen
J A (Ankie)

19Gooijer-Medema,
J K (Joèlle)

q
20de Zoele-

van der Hout

21Holman,
PJ (Pieter Jan)

22Gnnwis,
PA. (Pieter)

Laist I ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L2 van 17

o

o

c

lL
1,.

18

c

Totaal
______t n



Liist I Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakie één ciifer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 13 van 17

o

o

-1+ +
de Mos.
R (Richard) (m)

Sluijs,
REA (Rall) (m)

I

2

L
3Meijer,

P H J. (Patrick) (m)

4Westphal,
B S (Bauke) (v)

ITotaal

o

H



a I 3
IDiikshoorn-

van Diik,
N J (Nieske)

L I2Tieman,
R (Robert)

q3Weterings.
M V. (Marc)

3
4Siskens,

O (Daan)

L
5Boeterdink.

W (lneke)

a6van sanlen,
P A L. (Peler)

q
7Tas,

R.H.l (Ruud)

Ivan den Berg
J B (Jan)

INoordam.
N4 (Marinus)

10van der Kooij.
H A (Berl) qL

,1_
1'lvan Staalduinen.

J. (Jacqueline)

van der Buí9,
S J M. {Sophie)

13van Ruijven
A PM. (Bert)

14Veentieí,
H E. (Hans)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 14 van 17

o

o

Totaal

.l
LI
;-l
TI
1
d
ól
A

12

twc



(,1Verheij.
L.D. (Leendert) (m)

2Smit,
K. (Klaas)(m) L

L
3van Geesl,

A.N4. (Arthu0 (m)

4Gilsrng,
C N.4 (Caspeo (m)

L
5

Lijst 11 JA21
Zet in elk vakje één ciifer. Begin rechts , mel hel laatste cijrer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 17

o

o

1 bTotaal

van deí Pols,
T.H.J. (Theo) (m)

5l

AA
l

I



I1Tomlo,,!,
G.A.M M. (Geert) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
BWM (Rolf) (m)

ï
3van Ginkel,

S (Stana) (v)

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

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

Liist 12 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , met het laalste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 17

o

o

ITotaal WA



Pag. 17 van 17

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

fl .ta -t Vut de navotgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaing

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het veÍschil

2- ?,tan. ALO À 1')'l L/- 2@t in ferz l,eeede Rol

JWN q8 qb
4 ftivP 15 1t) l1

6 PvaD 40Z 1óU

a

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen


