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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
Kieskrinq Hooqheemraadschap van Delfland

la Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie slembureau

lDlt

o
Vul voot een stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau

Adíes/localie slembureau

lío 3 Ao 23

Dag l\4aand

o 23

r-:*l s o LI bo

Openingslijden (vaíl - lol)

77e ({o/\d., q/\q LO

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS lvaand Jaar Tijd (van - lol)

O o+

Datum 5 'lo t3 ETlool EZF;I
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

O ío" t"ttlng vond in het stemlokaal plaats.

D De telling vond op een andere locatie plaats. Adres oÍ omschrijving locatie we

0önJ

3o o0

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Dag Maand Jaat Openingsrtden (van - ro0

voor kiezers open is.
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[-T-- [-T-t
[-T-t



Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zilting aanwezig was
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2. Aanwezlgheid stembureauleden

SHIFT 1:

TELLERS:
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aa ntal geldige stempassen

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

Aantal geld i9e kiezerspassen

81o

L/
6
v

c c)

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

B i36

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn 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 blanco stembiljetten

Aa ntal ongeldige stembiljetten

Tolaal aantal gelelde stemmen ( E + F + G = H )

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

E E8't, NY'oq

Tel op +

V

,èP-\)

F 1

G L

3. Aantal toegelaten kiezers

D tyír

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

tr /vEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

É JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld F
Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hierondet hel aantal keer dat de onderctaande situaties zich hebben vootgedaan

o Aantal keren dat er een andere verklaring is vooÍ het verschil
(vermeld hiercndeÍ de andere verklatiogen en het aantal keet dal deze silualies zich hebben voorgedaan)

l(-íí *n, L^q lpàd

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

Er ziin minder stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld b
4o

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderslaande situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt P
Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hietunder de andeÍe vefulaíngen en het aanlal keer dat deze situatles zich hebben voorgedaan) NVí

NVí

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

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

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hot stembureau hel niet eens is met de
kiezer. Heeft het stembureau een reaclie op het bezwaat? Noteer die dan ook.

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

NV]-

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

NVT

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zAn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activíteiten in of
rondom het stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was
L:g!gp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h ede n en bijzonderheden

SLorc^o lr,aÀ, heel Uaott

-

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubiek de naam van alle stemburcauleden die bijde te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere slembureauleden.

r0öne

Namen slembureauleden

e^S

etLe'
(

o S Van Pelt

g 5 a

N ''>d-''rucl

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

glgg U vult in rubiek I alleen de namen in.
veNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

1

2

3

4

5 U àc LtuE
6

7

1 &)

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Ljstnummeren Lijshaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

1WO I (, I

2 Partii van de AÍbeid (P.v.d.A.) 1
I

3 Water Natuurlijk B aJ

4 AWP voor water, klimaat en natuur 6 J

5 Partij voor de Dieren
§() l"

6 COA b 7

7 SOPLUS L I

8 ChÍistenUnie-SGP 3 ')
L

I Belang van Nederland (BVNL) ) )
,I 

O BBB L 2 o

11 JA21 1 7
,I2 GOUD i ()

Totaal: q 1 3

F
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o

o

Einde Deel A

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heem raadschap van Delfland

Dee[ B

In te vulten door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

6 D3

Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator telhal
(bij tetverschitten)

o

2 2 I
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Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau L
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betrefr, vult u dat in) gr0

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

Aantal geldige stempassen a3e

o
Het aanlal tot de stemming toagelalen kiezers ( A + B + C = D ) E y,É -_-l tozé

1. Aantal toegelaten kiezers

A

c

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 40q io6
F +

a E@-lrózqHet lotaalaanlal gelelde stembiljetten ( E + F + G = H )

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op

G 7

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

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

El Ja. Ga verder met rubriek 4

O Nee, maar het stembursau heefl 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.

§l Nae, er is een onverklaard v€rschil. Ga verder met het vervolg van rubíiek 3

Uitkomsten per stembureau

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

Aantal geldige kiezerspassen

I"llu ]

2. Aantal getelde stembiljetten
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NaaÍ 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:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of vía ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le slemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
slembureau. Tel op! ( 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

t 0z6

o
a Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

F Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

L

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
I

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(ve neld hieíonder de andeÍe vefulaingen en hoe vaak er spÍake van was)

WÍl krrnna^ oeu\ WVhtiía y11d.h\ tlo01 lr!/
\)p,( V-À. t

J

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil? I

o.2 \>+
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

p Nee

tr Ja, er zijn stembiljetteni stempassen/volmachtbewijzeni kiezerspassen van de verkiezing van

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

Noteer hier heÍ aantal stembiljeften, dan wel stempassen, volmachtbewíjzen of kiezerspassen dat ís
aangetroffe n.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandldaat



Lijst 1 VVD
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Pag. 5 van L7

\.-rO
\/ \)

J7

[+

ilo

o

1Ouwendilk
P (Peteí) (m) $ö \ u A

H \ tl2ÖrgÉ,
F (Fadime) (v)

3Vuijk,
B (Bonald) (m) \

4Dekker.
B (Rosemarijn) (v) $ f),\)

5van Bruggen.
J. (Hans)(m) I \

§ I 5\
6Waasdorp

L. (Bart) (m)

Kersten-
Van Dijk,
M.B. {líartiin) (m)

\

\

$'/
Ide Jong,

J. (Jantien) (v) \ À
Ivan Hutlen.

lvl (t.4aurits) (m) \
10Lohmann.

PA G. (Paul)(m)

4»

7

(,,

Totaal 5l r



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

o

o

,l
Zandstra,
L. (Lobke) (v) q o

2Kiela,
P (Peter) (m)

3van Oijk,
A G. (Alvin)(m) 3

4Heijs,
MLM (Mariska) (v) I

5Teerink.
S.J.W.P (Sef) (m)

6Meijdam,
I J (Johan)(m)

Appel,
D.J (Deb)(v)

van Anraad
A M (Ton) (m)

7

I
L u

INoordt2ij.
H (Hilde) (v) 3

t0Bouzanga,
P S B. (Paul) (m)

11Solleveld.
S D (SteÍanie)(v)

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

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

't4Wregman.
A.G. (Aad) (m)

de Vries,
K G (Klaas) (m)

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

17Hombergen,
L PIM (Leon) (m)

1

15 I

Totaal tr



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Vissers,
M. (Marcel) (m)

Jennrskens
A M F (Annemiek)(v)

Opdam,
l.B.I/1 (lde) (m)

Wijbenga,
A. (Anneke) (v)

van der Gronde
CLAM,
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Arkel,
DJ (Diík Jan) (m)

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

26

2

3

4

Geeílin9,
M PW. (Mathiis) (m)

2A

van Poelgeesl.
G. (Geerl) (m)

29

30Belt,
M W. (Maícel) (m)

o

o

N4arie-Christne

23

25

Bebelaaí,
K (Karen) (v)

qL

5van der Veer.
I (Barl) (m)

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

Cliteur.
TS M (Tàlis)(v)

Boholl,
A A Ní (Tineke) (v)

7

8

IAkbar,
[4 A (Amit) (m)

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

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

b
Wrede,
A.S. (Ashley S.) (v)

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

12

13

14

15

Boekeslijn.
L.G (Leo) (m)

Rood
S.D. (DelÍine) (v)

't6
Özkaya,
S (Srnan) (m)

17Huiismans,
M.A. (Martina) (v)

18van de Laar,
AFM (Armand)(m)

de Reuver.
A.M (Bert) (m)

Potjer,
B K (Berend) (m)

19

20

21de Jong.
M.D. (Mariolein) (v)

\
Engels,
J (Jeannine) (v)

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Hubed.
M (Mrjam) (v)

1

11

llq
lq
ll

+
T

\

I
+

-!ltl

l

22

24

tr
l \

M
0



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

l',4iddendorp,
AJ (Hans) (m)
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van deí WerÍ,
S W (Sipke) (m)

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

Jans,
ACJ (Antoinette)(v)

27

29

Koolhaas.
D.R (Rem) (m)

26

o

o

1 a
0

van Hagen'
van Rooijen,
A M.C. (Anne)(v)

Heijboer,
J A (Ko) (m)

2

3

\..,{

van Kasteren,
F.J.L. (Frans) (m) I
Leibbíand.
R (Ruud) (m)

Fabeí,
A (André) (m)

7Elshof,
L.M. (Loes) (v) q

8van Dalen.
J M. (Johan) (m)

Ivan der Elst.
B.A. (Anne-Roos) (v)

10Dinmahomed,
B.D. (Biezwaan) (m)

Í1van Oijk,
S (Suzanne) (v)

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

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

12

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

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

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

17Luisman.
B. (Remco) (m)

Hoekzema,
C (Cor) (m)

Oijkman,
I (Ben) (m)

19

20de Vries,
R.P J. (René)(m)

21Swarlhoí,
C. (Carole) (v)

LenÍerink
M I (Martin) (m)

22

24Harl.
B (Ron) (m)

í)

Subtotaal 1 5
Totaal (1 + 2)

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

25

1

4

lBeunk,
lJ (Jeíry) (m)

It8

Subtotaal 216lèl

ffi



Lijst 5 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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o

o

Simon
J B. (Barl) (,

2Onderdelinden,
S.E (Suzanne)

L
L \

3den Butleí.
B.P (Bentamin)

4Wessels,
M.P {líarike) 3

6
5

C (Chaílotte)

6Smits,
A.P. (Arjan)

7Jonker,
H (Heleen)

b
3

IlJsselmurden.
C M.A (Barbara)

IHoeler,
D.M. (Dorien)

Rol,
[,.l. ([,lanuela)

Oudshoorn,
J (Joeri)

10

1l

't2Goossens.
A.J. (Andre)

I

Ongkiehong,
G.L (George)

14van den Eertwegh,
H.L. (Hanneke)

\
15Weitenng,

K. {Kirsten)

16Elzerman,
K. (Koen)

\
ten Cate
J. (Jan)

18Hulsbergen,
A.W.C. (Annemieke) I

19HoogeíwerÍ,
H M M. (Hanke)

van Viegen,
A H.K. (Caíla)

21Teunissen,
C. (Chrisline)

1

17

Totaal [ [-MU]



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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Koop,
M.E.H (Manata) (v)

Schmitz,
T.J.A. (Twan)(m)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Beeíepoot,
J.J T (Hans) (m)

Silos-Knaap
J J (Jacky) (v)

26

27

28

29Bom-LemstÍa
A.W (Adíi) (v)

41/

o

o

22

23 /

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

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

q
L/

§8 B
Jansen.
t'r.H.P (Maarten)(m)

Bulten.
MCA (Marloes) (v)

JLldell-Jansen.
J.A.Z.Z. (Jerney) {v)

2

3

4

5Zwinkels.
F.L M. (Frits) {m) +

6Akku§
E.F. (Ebru)(v)

5

5
Vrugt,
J A (Jochem) (m)

10

7

I

I

van den Berg,
A. (Aíie) (m)

Moerman.
M J. (Marco) (m)

Drigpal,
R. (Rosita) (v)

l1Hofí,
C.J. (Carina)(v)

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

Postma.
W.L. (Wylske) (v)

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

l3

't4

15van den Beíg,
C (Kees) (m)

16'l Harl,
C.M.P (Marcel) (m) \
van den Heuvel,
F.A.M. (Frank)(m)

Flàten-Oaskalakis.
C.A.C. (Chrisline) (v)

17

18

19Pluimgraatf,
C.J. (Cees)(m)

20Paalvast.
C.Wi/ {Cock) (m)

I

21Bianchi,
w.c.J. (wir) (m)

I

25Tíimbos,
H.JBZ (Jeroen)(m)

L

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

h

/

H

I

--l-

24

Subtotaal 2

L

Ilrsöl-É<.



1Fekkes,
S.F. (Sjoerd) (m) I 6

2de Keijzer,
L H.C (Laurens) {m)

3Claassen.
H.M (Haíy) (m)

4de Buiteí,
J.C.C. (Han) (m)

5van Otteíloo.
G.J.P (GeÍitJan) (m) b!:

6Siond,
B (Bert)(m)

Zèt in elk vakje één cljÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍèr.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Bee.
A F (Arnold) (m)

Pag. 11van 17

ul

7

o

o

7 I

Lijst 7 5OPLUS

Totaal l



1Lont,
Y L. (Ytzen) \ 1

\
Grashuis,
A.J (Arjan)

2

3

Roeten.
H. (Haím)

4Anker.
W. (William)

5Anker.
PC (Peter) L

6Bouwendal.
J.W. (Jan-Willem) 7

1

de GraaÍ,
M.P (N/artin)

Zrjlmans.
J.M. (Marjan)

I

I
I

I \Visser.
A C (Arend)

1

11Ros,
D (Daniel)

L
12van spronsen

A. (Ton)

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

14de GraaÍ,
G.J. (Gerrit)

15

16

7
17SchuuÍmens-C)osleíom

W E (Wimke)

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

r9Gooijer-Medema,
J.K. (Joélle)

de Zoete'
van der Houl

HoÍman,
PJ. (Pieter Jan)

21

20

v)

22Grinwis,
P A (Pieteo

Lijst 8 ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Jansen-Windsler
S G. (Soraida)

7

Pag.12van 77

I

7

o

\

Z

o

Z íTotaal

I

t

I

10

Wilschul,
FB. (Frank)

Hel]ndU+
van der Veer.
E E. (Eslhe!)

c

@



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.13 van 17

o

o

13 1 e
1de l\4os

R. (Richard) (m)

I \
Sluijs,
R.E A (Rall) (m)

Meijeí,
P H.J. (Patrick) (m)

2

3
I I

4

t

Totaal

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)

Westphal,
B S (Bauke)(v)

t]]E



Lijst 10 BBB
Zet ln elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 17

rG1/
rl-
.a

t..

?

í

o

o

q.

o

B

t

},<§i
1Dijkshoorn.

van Dijk,
N J (Nieske)

2Tieman,
F. (Bobeíi) \ 1

b 7Wetenngs.
Ir.V. (Maíc)

q4Srskens,
D. (Daan) í+

5Boeteídink.
W. (lneke) L

í1
van Santen,
PA L (Peteo

7Tas,
R.H T. (Buud) I

8van den Berg,
J.B. (Jan) I

qINooídam.
N4. (Marinus)

10van der Kooij,
H A. (BeÍl) L4

0
11van Staalduinen,

J (Jacqueline)

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

13van Buijven,
A.PM (Bert) I

\
'14Veentjer,

H E (Hans)

Totaal

6

\

=*\

llffi



&r (>q1Verheij,
L.D (Leenderl) (m)

2Smit,
K. (Klaas) (m) 1

t

I
3van Geest.

A M (Arthur)(m) I

ri
4Gilsíng,

C.in. (Casper) (m)

5van der Pols.
T H.J. (Theo) (m)

Lijst 11 JA21
Zet in elk vakie één cljÍer. Begln rechts , mel het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 15 van 17

L§/

o

o

ï,

f

1

ï

Totaal



Lijst 12 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 17

L

q

o

o

L 6
Tomlow,
G A M.M. (Geert) (m)

van Nieuwenhuyzen
BwM (Roll)(m)

1

2

3van Ginkel.
S (Stana)(v) 4 x

4van de Guchle
W (Wisse) (m) a Y

5Schipper,
A C (Ton) (m)

Totaal TÏ1'I



Pag.t7 van t7

6. Vercchillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzilds het aantal op deze lUst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

P Ja -> Vul de navolgende tabel in en geel zo mogel|k een verklaring

o

0

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil
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