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De verkiezing van de leden van het Hoog heemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoog heemraadschap van Delfland

AdÍes/localie slenrbureauq5l t r "r&S:,tr@t 
?) 0l 3o

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

0\

N4ioa!,

l

OpeningsliJden (van ' tot)

9-t OO

o

o

AdÍes/localie slembureau Daq Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!.ES (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaat Trld (van - lol)

Dalum 5è

Openrngsltden (van - tot)

[-_l

70t\ tl o0 do

Waar vond de telling (op lrstniveau) plaats?

F De telling vond in het stemlokaal plaats.

O Oe telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie

2 02 l

II

r.5

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

t ol

[-T--T----
[-T--l---f-t
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in biiA, B en C
Tel bi D de aantallen bij elkaar op

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kieze AS

Aantal geldige kiezerspassen

/ó

B 59#
c r', Q\-2 6-

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

Èr

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 E cloz-
Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeld i9e stembiljetten

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

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

F 7
)_

B/i

3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geld ige stempassen

D b.'0 {

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

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

a NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vermeld hieíonder hat aanlal keer dal de ondeístaande siluaties zich hebben vooígedaan

ó

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaÍing is voor het verschil
(vemeld hiepnder de andaÍo ve*ladngen en hel aanlal keer dal daze silualies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zi.in geteld

Mogelijke vetulaingen voor het verschil
veméld hierondor hol aantal keer clal cle ondeBtaande siluaties zich hebben voorgedaano

Aantal keren dat een kiezeÍ het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat eÍ een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hioronder de andorc vefulaingen en hel aanlal keet dat cleze situaties zich habben voorgedaan)

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

Bezwaren zijn 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 lelling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van do telling is oniuist.

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

LptjJB! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tidens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm gíng af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteíten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzondeheden en vermeld hoe vaak híer sprake van was.

Elgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

t/.

6. Bezwaren van kiezers

7. OnregelmatighedenoÍbijzonderheden

On rege lmatig hede n en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

!4lLgp; U vult in rubríek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek I

z-c

Namen stembureauleden

re

o I

t/. /., n

tnLZc?+t

o

8. Slembureauleden aanwezig bij de telling

,71

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrtslnummer en Litstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

a

a

1WD / í 5

2 Parti, van de Arbeid (P.v.d.A.) ,9 q

3 Water Natuurliik í I

4 AWP voor water, klimaat en natuur v I
5 Partii voor de Oieren 6
6 CDA

cl q

7 50PLUS 2 q
8 ChristenUnie-SGP ) 1

9 Belang van Nederland (BVNL) 3 J
1O BBB l a el

11 JA21 í
-1
r1

12 GOUD q

Totaal: D Z

__l

-ll
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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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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heemraadschap van Delftand

Dee[ B

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

Tettafelnummer

.c3
Naam

Tafe[leider

Tafelcontroleur

Coördinator tetha[
(bij tetverschitten)

o

4 I L

Luct Q-not [0oqs

fi^,h V^rW,,u,^r
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Uitkomsten per stembureau

Aantal geldige stempassen

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld doot het slembureau (zie rubriek 3 van het pr&es-verbaal van

hel slembureau).

A 1 tt>
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B Sq
Aantal geldige kiezerspassen

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

O c

8os

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E +q6
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bii elkaar op.

O

F (

G b

Sos

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

F Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hierondeí het aantal stembiljetten in dat meer

of minder is geteld, en noem de veÍklaringen oveí. Ga daama verder met rubriek 4.

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

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea t q C I

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

-

'l'. Aantal toegelaten kiezers

o

o

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

Hea totaalaanlat getelde stembilietten ( E + F + G = H ) H

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiuetten
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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 volmachtbewijzen (schifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

Aantal geldige stempassen

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

4.2

Het aantal tot de slemming toegelaaen kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

a
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

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

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

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

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hierondor do andere veíklaringen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaÍing voor het verschil?

o.2

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zÍn er mindeí geteld?

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
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I Nee

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, volmachtbewiizen oÍ kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

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

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



7 6
1Ouwendijk,

P (Pete0 {m)

2uígu.
F (Fadime)(v)

Vuijk.
B (Bonald) (m)

4Dekker
R (Bosemaíijn) (v)

van Bruggen,
J. (Hans)(m)

6Waasdorp,
L (Bart) (m)

7Keísten-
Van Dijk,
[4.8 (Martiin) (m)

\ I

8de Jong,
J. (Janlien)(v)

9van Hutlen
M ([,lauíils) (m)

10Lohmann.
PA.G. (Paul) (m)

Lijst 1 VVD Pag. 5 van 1.7

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, mel het laatste cijíeÍ.

Naam kandidaat &
kandidaatnummea

a

o

Totaal

l9

13
tr
trït

l

.w



qL
,1

Zandstra.
L. (Lobke) (v)

I

2Kiela
P (Peler) (m)

van Dijk,
A G. (Alvin) (m) L

L
4Herjs,

|\,4 L.M. (Mariska)(v)

5Teeíink,
S J W.P (Sef) (m)

6Meijdam,
B J (Johan) (m)

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

Ivan Anraad,
A M. (Ton) (m) 7Ll

INooídt2ij,
H. (Hilde) (v)

't0
Bouzanga,
PS.B. (Paul) (m)

í1Solleveld,
S D. (Stefanie) (v)

de Wíeede,
U (Ulla) (v)

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

14Wiegman,
A G (Aad) (m)

15de Víies,
K G. (Klaas) (m)

16van Hijlckama Vlieg
E E (Elsbelh) (v)

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

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

o

o

A\-J q

c

I

Totaal T-TI



Liist 3 Water Natuurlijk Pag.7 van 77

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Vissers,
[I. (Marcel) (m)

van Poelgeest,
G (Gee() (m)

29

Bell.
M.W. (Maícel) (m)

30

o

o

van der Gronde
C L.A.M,

23

Marie-Chístrne

Bebelaar,
K (Kaíen)(v)

24

26van Arkel,
D J (DtkJan) (m)

Geerling,
M.PW. (Mathiis) (m)

28Flappeí,
A.S.J (Ate) (m)

Lq

D( 7
2Jenniskens.

A.lí.F (Annemiek)(v)

)
L

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

Wrjbenga,
A (Anneke) (v)

van der Veer.
B. (Bart) (m)

4

_l

t
Roholl,
A.A.M (Ineke) (v)

6

7

8

9

van Eeuwijk
II (Nrathrjs)(m)

Cliteur,
TS.M. (Tàlis) (v)

Akbar,
M A (Amit) (m)

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

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

12Boekestijn
L G (Leo)(m)

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

l4van der Burg,
C.W.N,l.l. (Cees) (m)

15tlood,
S.D. (DelÍine) (v)

16Özkaya,
S. (Sinan) (m)

van de Laaí,
A F.M. (Armand) (m)

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

t7

1B

l9

20

Huijsmans.
M A (tvlartina) (v)

de Beuver,
A Nil (Berl)(m)

Potjer,
B.K. (B€rend) (m)

22Engels,
J (Jeannine)(v)

Subtotaal 2

4 LTotaal (1 + 2)

Hubert,
M. (Mirjam) (v)

25

1

+

# _-]-

ï

l

+

21

II

tr
Subtotaal 1 *rltm



Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaalnummèr

S.W. lSipke) (m)

Koolhaas,
D. B. (Rem) (m)

Pag.8 van 17

26

o

o

Swarthol,
C. (Carole) (v)

Beunk,
J. (Jery)(m)

21

22

23

Simmeís,
L.J.B. (Louise) (v)

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

29

')_ I

1iliddendorp
AJ (Hans) (m)

,
2van Hagen-

van Rooijen,
A M.C (Anne) Ív)

"a
3Heiiboer,

J.A. (Ko)(m)

4van Kasteren.
F.J L. (Frans)(m)

5Leibbrand,
B. (Buud) (m)

van deí Elst,
B.A. (Anne-Roos) (v)

Dinmahomed.
B.D. (Riezwaan) (m)

van t Hart
H G T (Huub) (m)

't1

12

6

7

8

I

Faber,
A (André)(m)

van Dijk,
S (Su2anne) (v)

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

van Dalen,
J.N4. (Johan)(m)

Lugassy-van der Spek
C.ADE (Coline) (v)

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

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

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

Luisman,
B. (Remco) {m)

16

de Vries,
R PJ (René) (m)

18

19

20

Hoekzema.
C. (Co4 (m)

Dijkman,
B. (Beít) (m)

24

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

Lj LlSubtotaal 1

1 {Totaal (1 + 2)

Leníerink,
M.B. (Martin) (m)

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

m

\

L t

10

15

17

Hart,
B. (Ron) {m)

l
l
l

rl__l

E

Subtotaal 2



Lq
Ondeídelinden,
S E. (Suzanne)

1

2

Simon.
J B. (Bart)

ót

I

qWessels.
Nn.P (Maíike)

3

4

I

5van Leeuwen
C (Charlo(e)

q6Smits,
A.P (Arjan)

7Jonker,
H. (Heleen)

IlJsselmuiden,
C.M.A. (Barbara)

9Hoefer,
D.M. (Dorien)

10Rot,
M. (lvlanuela)

11Oudshoorn
J. (Joeíi)

'12Goossens.
A.J. (AndÍe)

13Ongkiehong,
G L (George)

't4
van den Eertwegh
H L (Hanneke)

15Weiteíing,
K. (Kirsten) L

16Elzeíman
K. (Koen)

17ten Cale.
J. (Jan)

Hulsbergen,
A.W.C. (Annemieke)

Hoogerwerl,
H.M.M (Hanke)

l8

,9

20van Viegen,
A.H K.lCarla)

21Teunissen,
C. (Christine)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag. 9 van 17

o

o

?) CTotaal

den Butteí.
B.P (Beniamin)

ï

I

Itt



Liist 6 CDA Pag. 10 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop,
N,l E.H. {Manita) (v)

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

26

Jansen
N,4.H. P (N.4aarten) (m)

2 Silva,
A.D.L. (Anlonio)(m)

27

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

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

Jödell-Jansen.
J.A.Z.Z. \Jeney) lv) L Bom-Lemslra 29

Zwinkels,
F L l\4. {Frils) (m) 9

IAkku§,
E.F. (Ebru)(v)

Vrugt,
J.A. (Jochem) (m)

I\,4oerman.

Ní.J (Marco) (m)

8

o
Drigpal.
B. (Rosita)(v)

I
L

van den Berg
A (Arie) (m)

HotÍ,
C.J. {Carina) (v)

't1

van dën Beukel.
J.W. (Jan Willem) (m)

Postma,
W.L. {Wytske) (v)

l3

Visser,
T.J. (Diederak) (m)

14

van den Eerg
C. (Kees)(m)

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

r6

o

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

22

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

23

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

24

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

25

L

van den Heuvel.
FA.M (Frank) (m)

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

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

17

r8

't9

21

20

Pluimgraaí.
C.J. (Cees) (n)

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

Subtotaal 2

1

b ir

I

4

a

6

i

10

12

l5

I
l
q

_-]-

I TIIil-[l{9Totaal (1 + 2)



Lijst 7 SOPLUS Pag. 11van 17

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

Naam kandldaat &

kandidaatnumm !r

Fekkes.
S F. (Sioerd) (m)

1

de Keijzer,
L.H C. (Lauíens) (r r)

2

Claassen
H M (Haíy) (m)

3

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

4

van Otterloo,
G.J P (Gerrit Jan) m)

5

Slond, 6

B (Berl) (m)

van der Ree.
A.É (Arnold) (m)

7

o

o

t

2

1

l
2

It*, E



Lijst 8 ChristenUnie-SGP Pag.12 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Lont,
YL (Ylzen)

Roeten,
H. (Harm)

2

Gíashuis,
A.J. (Arjan)

3

Anker,
W. (William)

4

Anker,
PC. (Pete0

Bouwendal.
J W. (Jan-Willem)

6

Jansen-Windster,
S G (Soíaida)

7

o

o

Grinwis,
PA (Piele4

22

l3

7

3

10

11

12

13

I

I

Blankendal,
S E.H. (Sherla)

de Gíaai
M P (Maílin)

Ros,
D (Daniel)

van Spíonsen,
A (Ton)

Zijlmans,
J.M. (Marjan)

Visser,
A C. (Arend)

de GíaaÍ,
G J. (Gerrit)

't4

15

Schuurmans-Ooslerom.
W.E. (Wimke)

van Íalenhove-Meesen.
J.A. (Ankie)

í6

17

r8

19Gooi,eí-[.4edema,
J K. (Joèlle)

de Zoete-
van der Hout,

lry. E-llryrllvl
HoÍman,

20

21

PJ (Pieteí Jan)

Totaal

1

+
I

I

Wilschut,
ÉB. (Frank)

I Èfrnd-'rk-
van der Veeí,

L E E (Esther)_

l
+

I

I

-l

M



Liist 9 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandideatnummer

de l',4os.

R. (Richard) (m)

Pag. 13 van 17

o

o

bg
2Sluijs.

R E A. (Ralí) (m)

Meiier,
PHJ (Patíick) (m)

Weslphal,
B S (Bauke) (v)

3

4

b 9

1

t__l

Totaal E



,1

t

7

3

4

5

Weterings,
M V (Marc)

Srskens,
D (Daan)

Roeterdink.
W (lneke)

6

7

8van den Berg,
J B. (Jan)

van Santen.
P A.L. (Peteo

Tas,
B.H.T. (Ruud)

10

11

12

INoordam.
M. (Marinus)

van der Kooij.
H A (Bert)

van staaldurnen
J (Jacqueline)

van der Burg.
S J M (Sophie)

Lijst 10 BBB Pag. 14 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Drlkshoorn-
van Dijk,
NJ Niesk{)

Tieman,
R (Robert)

2

o

van Buijven,
A P M. (Bertr

13

VeentjeÍ,
H E (Hans)

14

o

I

l

-[I,

ffi
I lnl

lll
lel
lslllil

Totaal [-t-rBF]



Liist 11 JA21 Pag. 15 van 17

Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

qq1Verheij,
L.D. (Leendert) (m)

2Smil,
K. (Klaas) (m)

IZ

van Geest
A.M. (Arthu0 (m)

Gilsing,
C M. (Caspeo (m)

van der Pols.
ÍH J (Theo)(m)

3

4

5

ffi

Totaal 4q[ll



Pag. 16 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Tomlow,
G.A.lV.M (Geeít) (m)

o

o

L
van Nieuwenhuyzen,
B.W.M. (BolÍ) (m)

2

3

4

5Schipper
A C (Ton)(m)

van Ginkel.
S (Stana) (v)

van de Guchte,
W. (Wisse) lm)

Totaal

Lijst 12 GOUD

1 a

t g



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag.17 van 17

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

! Ne€)

l) Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring

Liisttotaal zoals
vaslgesteld door
qemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

o

o

Lijstnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


