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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 Rotterda m
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

'la Stembureaugegevens tijdens stemmin o

2és
Adíes/localie slembu.eau

AdÍes/localre slembu.eau

Dag Maand

l5 o1 .tc ) 3

Openingslijden lvan - lol)

C:) 3c cl ëc

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

Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens §!!jgg (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

OaS Maand Jaat Tjd (van - lol)

Datum o3 ,o2

o

IC

II

II

2r ö

1. Stembureau, locatie en openingstijden

Openingstrjd€n (van - lol)

Waar vond de telling (op lrstniveau) plaats?

E,De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

l--T---l

--T-t
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SHIFT 1
Aanwezig op hel slembuí6au

Dag Maand Jeer Tijd (ven - lol)
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VooíelieÍs Achteínaam Dag Maand Trjd (van - lol)
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2. Aanwozigheid stembuÍeauleden

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bij de zitting aanwezig was.

VoodetleÍs Achlernaam
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C
Íel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aanta I geld ige stempassen 3f,6
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of

B llzkiezers S

Aanta I geld ige kiezerspassen

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

a
U gaal nu de slembiljetten 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

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

o

c Ci

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E C

F

G ?

UCd

3. Aantal toegelaten kiezers

o ( trv{)

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

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

à lugg-) Ga dan door naar rubriek 6.
E JA ) Verklaar dan hierna het verschí|, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

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

Mogelijke vetularingen voor het verschil
Vormold hie@ndeÍ hel aanlal keet dal do onderslaande situalies zich hgbben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vefineld hieíondeí de anderc verklatingen en het aantal koor dat deze siluaties zich hebben vootgodaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

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
(vermeld hiercnder de andere ve*laíingon en het aantal keer dal deze situaties zich hebben voorgadaan)

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vormold hiercnder het aanlal koor dat de onderstaande situaties zich hobben voorgedaan.

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeiliik bereikbaar,

er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezerc tijdens de lelling: een stem wordt onlerecht 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 het stembureau het niet eens is met de

kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@lppi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

t<l'

o
BAE? bö.^ 'a [^rCj'Íir-'/'\ hQ c

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bizonderheden tiidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍemöus 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.

Omschrijf de onregelmatígheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hiet sprake van was.

Lgtjjpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h ede n en bijzondeÍheden

6. Bezwaren van kiezers

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig b'tj de telling
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Noteer in deze rubriek da naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zíjn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen ín.

vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

Namen slembureau eden

o

o

Pïl)

7tiilÍ.

k l111

\-\1

2 M0

3

4

5

6

1E7

1

2 (íletot S+arn
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

o

o

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

Llislnummeren Llshaam

Totaa l: 3 Ct U

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

lt1WD

ï52 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

6ó3 Water Natuurliik

L64 AWP voor water, klimaat en natuur

,A^,5 Parti, voor de Dieren

tu6 CDA

U7 50PLUS

A)
líI Belang van Nederland (BVNL)

il,I 
O BBB

l')11 JA21

\)12 GOUO

III
II

8 ChristenUnie-SGP
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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



=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

In te vul[en door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

Teltafelnummer

o

Tafetleider

Tafetcontro[eur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

2 I 5

A t1

5 d,- Jrl)
((. L .e.n
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Naam
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea u 7OS

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

Aantal geldige stempassen A 3ó6
Aantal geldige volmachtbewijzen (schíiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Hea aanaal aot de stemming toegelalen kiezers ( A + B + C = D )

B qt
o c o

t10B

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaanaal getelde stembilietten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

a

F 7
G +

LlOB

3. Verschil tussen hèt aantal toogelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heefl een verklaring gegeven vooÍ het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

í. Aantal toegelaten kiezers

D

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgssleld doo( het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

39tl
Aantal blanco stembiljetten

H

tr Nee, er is een onveÀlaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers vooÍ dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

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

ls het aantal toegelalen kiezers (D-2) en het aantalgetelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde slembiljeften. Vemeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

O
Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

(vanneld hieronder de ancleíe veíklanngon en hoe vaak et sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

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

D,2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewÍzen 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 oveÍgebÍacht naar het college van burgemeesteÍ en wethoudeÍs/het bestuurscollege

Noleer hier het aanlal stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbewiizen of kezerspassen dat is

aangetroffen.

a

5. Aantal stemmen per lirst en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o



I cIOuwendijk,
P (Peteo (m)

1
2Örgn.

F. (Fadime) (v)

3Vuijk,
R. (Ronald) (m) I

I

4Dekker,
R (Rosemanin) (v)

5van Bíug9en,
J (Hans)(m)

Waasdorp.
L (Ban) (m)

Kersten-
Van Oijk.
M B. (Martiin) {m}

I

)Bde Jong.
J. (Jantien)(v)

9van Hutlen.
M. (Maurits)(m)

l0Lohmann,
PA.G (Paul) (m)

Lijst 1 VVD Pag. 5 van 17

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

Naarn kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

a
ZTotaal

6

7

!

a



Liist 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

O

o

<i

2

Zandstra.
L (Lobke)(v)

Kiela,
P (Peteo (m)

1

2

van Dijk,
A G (Alvin) (m)

'))
4Heijs,

U L.M. (MaÍiska)(v) )
5Teerink,

S J.w.P (Ser) (m)

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

I
7Appel,

D J (oeb) (v)

van Anraad,
A N.4. (Ton) (m)

INoordtzij,
H (Hilde) (v) I

1
10Bouzanga.

PS B (Paul) (m)

Solleveld,
S.O (SteÍanie)(v) 3

12de Wíeede,
U. (Ulla) (v)

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

14Wiegman,
A G. (Aad) (m)

15de Víies,
K G. (Klaas) (m)

16van Hrjlckama Vlieg
E E. (Elsbelh) (v)

1?Hombeígen,
L Pl M. (Leon) (m)

i l J-

T

3

8

11

L

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Eeuwijk,
M. (Mathijs) (m)

Ciiteur.
T.S M. (Tàlis) (v)

Pag.7 van 77

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

6

7

o

o

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

Geeíling,
M.PW. (N,4athijs) (m)

28Flappeí,
A.S.J. (Ate) (m)

van Poelgeesl
G. (Geert) (m)

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

1Vissers.
N,l. (Marcel)(m) I L

\ I

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

I (,
3Opdam.

l.B.M. (lde) (m)

4Wijbenga,
A (Anneke)(v) 5
van der Veer
B. (Barl) (m)

5
8Roholl

A.A.M (Tineke)(v)

Akbar,
M A (Amil) (m)

Jansen Veíplanke
J P (Joke)(m)

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

l0

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

I
13Wíede,

A S. (Ashley S ) (v)

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

Rood,
S D (DelÍine) (v)

14

t5

6
r60zkaya,

S (Sinan)(m)

17Huijsmans,
[r.A (Martina)(v)

18van de Laar,
A F.M. (Armand) (m)

19de Reuveí.
A M (Berl) (m)

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

2lde Jong,
M D. (Marjolein) (v)

Engels,
J. (Jeannine)(v)

23van der Gronde,
CLA.M
(Marie-Christine) (v)

.1-
24Bebelaar

K (Karen)(v)

25Hubert.
M. (irrrjam) (v)

6 3Totaal (1 + 2)

26

27

29

I

t
't1

ESubtotaal 1 TilTE @l



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

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Weí.
S W (Sipke) (m)

26

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

27

o

o

6

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

1

2

3Heijboeí,
J.A. (Ko)(m)

Middendorp,
A J (Hans) (m)

4van Kasteíen,
F.J L. (Frans)(m)

6

7ElshoÍ,
L.M. (Loes)(v)

Leibbrand,
B (Ruud) (m)

Faber,
A. (André)(m)

van Oalen.
J M. {Johan) (m)

van der Elst,
R A. (Anne-Boos)(v)

Dinmahomed,
R.D. (Biezwaan) (m)

van Dijk.
S. (Suzanne)(v)

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

10

11

12

7
13Lugassy-van deí Spek

C A.D.E. (Coline)(v)

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

14

15

16

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

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

Luisman,
R. (Remco) (m)

17

18

19

Hoek2ema.
C (CoD (m)

Dijkman,
B. (Berl)(m)

20de Vries.
B.PJ. (Bené) (m)

SwarthoÍ.
C. (Carole) (v)

Beunk,
J. (JeÍy) (m)

21

22

LenÍerink.
M.B. (Martin) (m)

Haí.
R (Bon) (m)

23

24

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

ó

L
1

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

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

28

29

Subtotaal 2

I

E

l
L

I

L
L

5

8

I

ffi
ffi

i
l

rFtSubtolaal 1

Totaal (1 + 2)

TI{
I]-VTA



Lijst 5 Partii voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 9 van 17

o

o

Simon.
J B. (Bart) u

2Ondeídelinden,
S E (Suzanne) L5

I
3den Butter,

B P. (Benjamin)

4Wessels.
[,1.P (Marike)

,)
t-/
,)

,-L-

5

Smits
A P (Aíjan)

Jonker,
H (Heleen)

6

7

I
IlJsselmuiden

C N.4 A (Barbara)

IHoeÍer,
D M. (Dorien)

10Bot,
M. (Manuela)

I
11Oudshooín.

J (Joeri)

12Goossens,
A J (Andre)

13Ongkiehong,
G L (George)

,)
a-

14van den Eertwegh,
H L. (Hanneke)

'15
Weitering,
K. (Kirsten) I

'16
Elzeíman
K. (Koen)

17ten Cale.
J (Jan)

18

19Hoogerweí,
H M.M. (Hanke)

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

21Teunissen,
C. (Chrisline)

van Leeuwen,
C (Chaílotte)

1

l

Hulsbeígen,
AWC (Annemieke)

Totaal Bo



Lijst 6 CDA Pag. 10 van 17

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechls , met het laatste cijíer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Jansen,
M.H.P (i/aarten) (m)

2

o

o

Trimbos
H J.B.Z. {Jeroen) (m)

Beerepoot,
J J.L (Hans) {m)

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

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

29Bom-Lemslra,
A w (Adri) (v)

3

I

l

I

I

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

Víugt,
J.A. (Jochem) (m)

10

1'l

12

3

4

5

6

7

8

I

Akku§,
E.É (Ebru) (v)

Díigpal,
R. (Bosita) (v)

Zwinkels.
F.L.M (Fíils) (m)

Àroerman.
M J. (Marco) (m)

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

Hoí,
C J. (Carina) (v)

Visser,
Í.J. (Diedeíik) (m)

'l Harl,
C.M.P. (Marcel) (m)

13

14

15

16

Postma.
W.L. (wytske) (v)

van den Berg
C (Kees) (m)

van den Heuvel.
F.A.[,1. (Fíank)(m)

FIàten-Oaskalakis.
C.A C (Christine)(v)

17

't8

19
P lu im g raatÍ,
C J. (Cees)(m)

20Paalvasl.
CWM (Cock)(m)

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

Schmilz.
TJ.A. (Twan) {m)

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

23

24

lLl o

Totaal (1 + 2)

I

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

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

261

28

+

H
t_.1

van der Derjl,
B É (Bob) (m)

trl
+t

22

llSubtolaal 1 Subtotaal 2

25

-T-n
-[fr]



3
1Fekkes.

S.F (Sioerd)(m)

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

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

1
4de Buiter,

J.C C. (Han) (m)

5van Otterloo.
GJP(GeíitJan)(m)

6Slond,
B. (Bert) (m)

7van der Bee,
A.F. (Aínold) (m)

Lijst 7 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijfer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Pag. 11van 17

o

o

I

3

Totaal T



Liist I ChristenUnie-SGP Pag.72van 17

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

a7/- 3
1Lont,

YL (Ytzen)

I
2Boeten,

H. (Haím)

t

I

I

3

4

5

Grashurs,
A.J. (Aíjan)

Anker.
W. (William)

Anker,
PC. (Pete0

6

7Jansen-Windsler
S.G. (Soraida)

de GÍaaÍ.
M P (Maílin)

Zijlmans,
J.M. (Marian)

8

10VisseÍ,
A.C. (Arend)

Ros,
D. (Daniel)

van Spronsen,
A. (Ton)

11

12

+
13Blankendal.

S.E.H (Sheila)

14de GíaaÍ,
G.J. (Geríil)

I

l5Wilschut,
F.B. (Fíank)

16Heijndijk-
van deí Veer.
E E (Esther)

17Schuurmans-Ooslerom,
W.E. (Wimke)

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

19Gooiier-Medema.
J K. (Joëlle)

de Zoete-
van der Hout,
w H (WillyL
Holman
PJ. (Pieter Jan)

20

21

Grinwis,
PA (Pieter)

Totaal

Bouwendal.
J W (Jan-Willem)

I
I

+

I

l

I

.1
/-/

1

- 39



1de l\,los,

R. (Bichard) (m) 3
2Sluijs.

R.E.A. (BalÍ) (m)

Meiier,
P H J. (Parrick) (m)

Z4Weslphal,
B S (Bauke) (v)

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in èlk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.13 van 17

o

o

Totaal tilÀ



(,
IDijkshooÍn-

van Dijk,
N.J. (Nieske)

2Íieman,
B. (Robeíl)

3Weterings
M.V (Maíc)

4Siskens.
D (Daan)

I
5Roeteídink

W. (lneke)

6van Santen
P A.L (Peted

7Tas,
R H.T. (Ruud)

Bvan den BeÍg.
J B. (Jan)

9Noordam
M. (Maíinus)

10van der Kooij,
H.A. (Bert)

11van Staalduinen,
J (Jacqueline)

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

13van Ruijven,
A P.M. (Bert)

L14Veentjer,
H E. (Hans)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.1-4uan17

o

o

ITotaal

L ll

l

I



I L1
,|

Veíheij,
L D (Leendert) (m)

2Smit,
K. (Klaas) (m)

3van Geesl,
A M. (Arthur) (m)

Z4Gilsing,
C.N.4 (Caspeo (m)

5van der Pols.
Í H.J. (Theo) (m)

Liist 11 JA21 Pag. 15 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

o

o

I']

I

Totaal T-['[il



5
,|

Tomlow.
GAMM (Geerl) (m)

2van Nreuwenhuyzen
R.W M (Rolr) (m)

van Ginkel,
S (Stana) (v)

4van de Guchle
W. (Wsse) (m)

Schipper,
A C (Ton) (m)

Liist 12 GOUD
Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rèchts , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 1ó van 17

o

o

6

f
iil5

Totaal

-L_]



Pag.77 van 17

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

ls eÍ voor een oÍ meer lijsten sprake van een veÍschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

Nee

a

E Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

o


