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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

rQb
Adres/localie slembureau

\ óo+n rkt,*, rct oi ^ 3

AdÍes/ocatre slemb!Íeau

.l 9c: {*c L}
Openingslilden (van - lol)

IJ ] 3o 1-I OO

OpeningslUden (van - lol)

Dag Maand

Dag Maand

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

o

[--l

1b Stembureaugegevens tijdens !C!!!.Eg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag lvlaand Jaar Tjd (van - lol)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

II

II[-T--
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Voodeltors Achleínaam

TELLERS:
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Vooílelters Achlernaam

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitling aanwezig was

Aanwezig op het slembureau
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2. Aanwezigheid stémbureauleden
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hiercnder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewíjzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

9r9
B 6z

Aanta I geld ige kiezerspassen c <)

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) \1ó

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaaÍ op.

Aantal stembiljetten met een geldage stem op een kandidaat E QGs
Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

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

F

G
)c

Lt75
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4. Aantal uitgebracht€ stemmen
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Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veímeld hieronder hel aantal keer dal de onderstaande silualies zich hebben vootgedaan

o
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaÍing is voor het verschil
(vermald hiercndeÍ de anderc ve*latingen en hel aanlal keet dal deze situalies zich hebban voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilietten er minder ziin geteld

Mogelijke verklaríngen voor hel verschil
Vomold hieroncleÍ hot aanlal keeÍ dal de ondoÍslaande silualies ztch hebbon voorgodaan

I

o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het veÍschil
(vermeld hieíondet de andoro verklaringen en hel aahtal keeí dal deze siluaties zich hobben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil I

5. Verschil tussen het aantal toegelaten klezers en het aantal uitgebrachte stemmen

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, ondedeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

g NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.
8 JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niel heeft ingeleverd



Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilik 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, het resultaat van de teling is onjuíst.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dil proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
L3(j,g! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

CÀ5 n\gl u È \,/Ct tt'l

)

o Lrn k \L\t(Aen

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden oÍ bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren le laat of zin niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aÍ en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

OmschrijÍ de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L,.gtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

-D4l-)
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a1<.^t\v

v."'ttl

\c[z'tr- rz, Ik]tt\ F ri,.,
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7. Onregelmatlghedenofbuzonderheden

wuU U^r,"í.
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8. Stembureauleden aanwezig biJ de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Lglgp! U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

D uu^ €cL .ra,^ có,a iàl:
Namen slembureeuleden

rn l(Àt L)2n l''-

[tt -R*ÉÉ

o ? fi1zm....L.

l.v-\

G Rd,..

o

I

2

3

4

5

6

7

i-l1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

q Ll1WD

l o'2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

7 53 Water NatuurlUk

5 1

1 55 Partij voor de Dieren

6 CDA
q 3

7 sOPLUS i (í

8 ChristenUnie-SGP 2 q

I Belang van Nederland (BVNL) Ll

1O BBB
) 5

11 JA21 I

312 GOUD

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

LijslnummeÍ en Liistnaam

Totaal: L1 I 5
Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

:L

o

o

4 AWP voor water, klimaat en natuur

+
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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 Proces-verbaal
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In te vullen door het telteam op donderdag 1ó maaÉ
2023 in Ahoy Rotterdam

o
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Tafe[[eider

Tafelcontroleur

Coördinator telhaI
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau (ob

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

í. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schÍiftelijk of via ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B 6z

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezeÍspassen

A Lí( t|

o
Het aanaal tot de s,emming toegelaten kiezers ( A + I + C = D ) 9+t

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal gelalde stembilietten ( E + F + G = H )

'Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht biielkaar op.

E q6q
È<Èr

o 4&

F I
G L

at-

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

E Nee, maaí het stembureau heefi een veÍklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

D

c

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat
"LJt^,

H L

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4.

I Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3.
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Naar aanleiding van het gemnstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelÍk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezeÍs vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

A.2 4ri
8.2 'r?

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

ls hel aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembilletten (rubriek 2 ondet H) gelijk?

c.2 0

1l<

o
D Ja. Ga verder met rubriek 4

I*. Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er minder geteld?

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

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

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

a
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercnder de anderc ve*laíingen en hoe vaak et spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? I

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( 4.2 + B-2 + C-2 = D.2 )

o.2

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?



4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

! Nee

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewuzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

(AfhankelUk van het aantal kandídaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandidaat
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1Ouwendijk,
P (Peler) (m) 1

2Ör9Ll,
F. (Fadime) (v) L ,!

1
Vuijk,
B. (Bonald) (m)

4Dekker,
B. (Bosemarijn) (v) 2

5van Bíuggen,
J. (Hans)(m)

6Waasdorp
L (Bart)(m)

7Kersten'
Van Dijk,
M.B. ÍMartiin) ím)

8de Jong,
J. (Jantien) (v) 3
van Hutten.
M. (Maurits) (m)

10Lohmann.
PA G {Paul) (m)

Lijst 1 VVD
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

jTotaal
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IZandstra,
L (Lobke) (v) j

:1
Kiela,
P (Peteo (m)

van Dilk.
A.G (Alvin) (m)

2

3
\

4Heijs,
M.L i,l. (Mariska)(v)

5Teerink,
S.J.w.P (Ser) (m)

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

L7Appel,
D J. (Deb) (v)

Ivan Anraad,
A M. (Ton) (m)

INoordtzij,
H (Hilde)(v)

a8ouzan9a,
PS.B (Paul) (m)

11Solleveld.
S.D (SleÍanie)(v) I

12de Wreede,
U. (Ulla) (v)

13Boedhoe,
N.A. (Naushad) (m) ï
Wiegman,
A.G (Aad) (m)

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

14

l5

16van Hijlckama Vlie9,
E E (Elsbelh) (v)

17Hombeígen,
L.Pl.l,1. (Leon) (m)

Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. ó van 17
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Totaal



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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Geeíling,
M.PW (Mathiis) (m)

26

27

28

30

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

van Poelgeest
G (Geert) (m)

\al

l

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

21

L L
q

6

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

I

2

3

4

Vissers
M. (Marcel) (m)

Opdam,
LB.M. (lde)(m)

Wiibenga,
A. {Anneke) (v) L
van der Veer
B (Bart)(m)

(,

van Eeuwijk,
M. ([.4athijs)(m)

Cliteuí,
T.S M (Íàlrs)(v)

6

7

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

Akbar.
M.A. (Amil) (m)

I

I
I

J
I

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

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

10

11

12Boekestijn.
L.G. (Leo) (m)

13Wrede,
A.S (Ashley S ) (v) I

I

van der Burg,
C.W M.l (Cees) (m)

Rood.
S.D (Delline)(v)

14

15

][

van de Laar.
A.F.M (Armand) (m)

16

17

't8

19

20

Özkaya,
S. (Sinan) (m)

Potjer.
B K (Beíend) (m)

Huijsmans.
M A. (Martina) (v)

de Reuver
A.M (Bert) (m)

22Engels,
J. (Jeannine) (v)

van der Gronde.
C,L,A M,
(Marie-Christine) (v)

23

24

25

Bebelaar.
K. (Karen)(v)

Hubert.
M (Mirjam) (v)

Subtotaal 1 o

4rTotaal (1 + 2)

")

+
Bell,
M.W (Marcel) (m)

+

a

--------+--------

;)
b)

Subtotaal 2



Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Leibbrand,
R (Ruud)(m)

Pag. 8 van 17

5

o

o

25

van deÍ Werl,
S.W (Sipke) (m)

Koolhaas.
D R. (Rem) (m)

26

7
28Simmers,

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

29Jans,
A.C.J. (Antoinene)(v)

1lv'liddendorp.
A.J (Hans) (m)

2van Hagen-
van Rooijen,
A.N,l.C. íAnne) ív)

I

L Z

1
3Heijboer,

J.A. (Ko)(rn)

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

FabeÍ,
A (André)(m)

Elshol,
L.l'I (Loes)(v)

6

7

3
1

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

Ivan der Elst
R.A (Anne-Roos)(v) 0

1
Dinmahomed.
B D (Riezwaan) (m)

van Diik,
S. (Suzanne) (v)

10

z
12van l Harl,

H.G T' (Huub) (m) 1

1
Lugassy-van der Spek
C A.D E (Colane) (v)

Spaans,
U.trr. (Ulbe) (m)

l3

15van Beusekom.
G.W. (Gelske)(v)

van Leeuwen,
A J (Aad)(m)

Luisman
R. (Bemco) (m)

Í6

17

Hoek2ema.
C (Co4 (m)

Diikman,
B. (Bert) (m)

18

19

20de Vries.
Fi PJ. (Bené)(m)

21Swarlhoí,
C. (Carole) (v) 1

Lenferink,
M B. (Maítin) (m)

22

23

24

Beunk,
J (Jeíy)(m)

Hart,
R. (Bon) (m) 1

5Totaal (1 + 2)

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

Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur

11

14

I
I

I
Subtotaal I Subtotaal 2T-T-TI

a



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o
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1Simon.
J.B. (Bart) 1 q

q
2Onderdelinden.

S E (Suzanne)

0
3den Butter.

B P (Benjamin)

4Wessèls
M.P (Marike) tt

J5van Leeu$/en
C (Chaíotte)

,1

0

Smils,
A.P (Arian)

Jonkeí,
H. (Heleen)

6

7

IlJsselmuiden.
C.M A. (Barbara) 0

0
9HoefeÍ,

D l,/. (Dorien)

tí
10Bol.

M (Manuela)

0
11Oudshooín,

J. (Joeri)

i
Goossens,
A.J (Andre)

13Ongkiehong,
G L. (George) 1

't4
van den Eertwegh,
H L (Hanneke) 0

( ()Weitering,
K (Kirsten)

0
16Elzeíman

K (Koen)

0
17len Cale

J (Jan)

18Hulsbeígen,
A W.C. (Annemieke) U

19HoogerwerÍ,
H.tí.M (Hanke) 0

1

20van Viegen,
A.H.K. (Carla)

21Teunissen,
C. (Christine) é

1 5Totaal

Lijst 5 Partij voor de Dieren

12

15

l-

L,

I l



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L0 van 17

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bom-Lemstra
A.W (Adri) (v)

29

o

o

Visser.
TJ. (Oiedenk)(m)

14

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

Schmitz,
TJ.A (Twan) (m)

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

I 2-Koop.
M E.H. (Manita)(v)

Jansen.
[4 H P. (N.4aarlen)(m)

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

1

2

3 q
4Jrldell-Jansen.

J.A.Z.Z (Jeney) lv)

í

Zwinkels.
F.L.M. (Fíits)(m)

Víugt,
J.A. (Jochem) (m)

5

6

7

Akku§.
E.F. (Ebíu)(v)

8À/oerman.
M.J. (Maíco)(m)

l

\
Hofi,
C J. (Carina) (v)

't0

l1

9Díigpal
R. (Bosita) (v)

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

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

r3Postma,
W.L. (W!4ske)(v) I

t

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

van den Heuvel.
FA M (Fíank)(m)

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

17

18

PluimgraafÍ,
C.J (Cees) (m)

Paalvast,
C.W.N4. (Cock) (m)

19

20

Bianchi.
W.C.J. (Wrl) (m)

25Tíimbos,
HJBZ (Jeroen)(m)

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

LSilva
A D L (Antonio)(m)

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

27

Subtotaal í ,Subtotaal 2

4 3

24

l
É

l

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

l_.l

I
TTotaal (1 + 2)

.t

T'1Ir



Lijst 7 5OPLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met hel laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

van deí Ree.
A F (Arnold) (m)

Pag. 11van 17

7

o

o

'|
Fekkes,
S.F (Sjoeíd) (m) 1

1
2de Keijzet,

L.H C. (LauÍens) (m)

3Claassen,
H.M. (Hary) (m) I

4de Ruiter.
J C.C (Han) (m)

,/

1

1

van Otterloo.
G.J. P (GeíitJan) (m)

Slond,
I (Beíl)(m)

5

6

1

Totaal vt^



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Lont,
YL (Ytzen)

Pag.12 van L7

o

a

I
aL

2Boeten.
H. (Harm) 2

3Gíashuis,
A.J. (Arjan) 1
Ankeí,
W. (William)

Anker,
PC (Peter)

4

5

3

Rouwendal.
J.W (Jan-Willem)

Jansen-Windster
S G. (Soraida)

6

7

8de Gíaal.
lí.P (Maítin) 1

IZijlmans.
J M. (Maíjan)

10Visser,
A.C. (Arend)

í1Bos,
D. (Daniel)

van Spronsen.
A (Ton)

Blankendal,
S.E.H. (Sheila)

12

13

14

15Wilschut,
FB (Frank)

't6Heijndijk-
van der Veer
E.E. (Eslher)

17Schuuímans-Ooslerom.
W.E. (Wimke)

van Tatenhove-Meesen.
J.A. (Ankie)

Gooijer-Medema,
J K (Joëlle)

19

20de Zoele-
van der Hout

HoÍman.
PJ. (Pieter Jan)

Grinwis,
PA. (Pieter)

21

22

3
de Graaf,
G.J. {Gerrit)

18

1

2

Tolaal Iq4



1de Mos.
R. (Richard) (m) E

2Sluijs,
R.E.A. (Ball) (m)

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

4Westphal.
8.S. (Bauke)(v)

Liist I Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hel laatsle cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van L7

o

o

Totaal rt4



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 17

o

o

1Dijkshoorn-
van Dijk,
N J. (Nieske) z v

1 -l
2Tieman,

R. (Bobeí)

C

c

0

3

4

5

Weterings,
Irr.V (Marc)

Siskens,
D (Daan)

Roeterdink
W. (lneke)

6van Santen
PA.L. (Peter) 0

{)

7

B.H.ï (Ruud)

0

0

van den 8erg,
J B. (Jan)

Noordam.
lí (Marinus)

8

9

l0van der Koori,
H A (Bert) 0

11van Staalduinen,
J. (Jacqueline) 0

0r

12van der Burg
S J M (Sophie)

13van Ruijven
A PM (Bert) 0

14Veentjer,
H E. (Hans) 0

Totaal ffi



Lijst 11 JA21
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 17

o

a

I
Verheij.
L.D. (Leendert) (m)

Smit,
K. {Klaas)(m)

1

2

3van Geest.
A.lL (Arthur) (m)

4Gilsing,
C.M. (Caspeo (m)

van der Pols.
T.H.J. (Theo) (m)

1 3Totaal

O

l

,l



'|
Iomlow,
G.A.tr.M. (Geert) (m) 2

2van Nieuwenhuyzen,
R W M. (BolÍ) (m)

3van Ginkel
S. (Stana) (v)

4van de Guchte
W (Wisse) (m)

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

Lijst 12 GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 17

o

o

Totaal

1

[rE]



Pag.17 var, 17

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

tr Nee

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing

o

a

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het veÍschil

\ ur\ 4\
.)
Zi

I

\ S @d1dt'


