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Stembureaunummer

o Proces-verbaal
Hoogheem raadschap van Detftand

o
In te vutlen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023
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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 Hoog heemraadschap van Delfland
in maart 2023
Gemeente Rotterda m
Kieskring Hoog heemraadschap van Delfland

'la Stem bu rea u gegeve ns tijdens stemminq

Dag Maand Openingslijden (vaó - lol)

t.5 o{ 2aL3 + ,\o 2t DD

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

Adreílocalie siembuíeau Dag Maand Openrngslijdsn (vaÍi - lol)

1b Stembureaugegevenstijdens!C!.1!.nS(oplijstniveau)

Wanneeí vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag Maand Jaat Trtd (van - lot)

Datum o) 7o2 zl-Ir.--l 7z9TA

o

í. Stembureau, locatie en openingstijden

II
II

Adres/localie slembu.eau

Waar vond de telling (op lajstniveau) plaats?

tI De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

5
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Houd per slembureaulid de tijden bA waarop het lid bijde zitting aanwezig was.

SHIFT í:
Aanwezrg op hel slembureeu

Dag Maand Jaar Tijd (van - lol)
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3. Aantal toegelaten kiezers
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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.

Aantal geldige stempassen

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

B 0t
c 0Aantal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten lellen 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 geldiqe stem op een kandidaat É 0ts
F lc

Aantal ongeld ige stembiljetten

Tel op +

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.

a

7t I

,yy{

)

)

o

4. Aantal uitgebrachté stemmen

Aantal blanco stembiljetten

d\H



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

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

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hioronder het aanlal keet dal de onderslaande situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermeld hiorondor de andore ve*laringen en hel aanlal keet dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zirn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten 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 keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hierondet de andeíe veíklatingen en hot aantal koot dat dezo situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil
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5. Vercchil tussen het aantal toegelaten kiezerc en het aantal uitgebrachte stemmon

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vemeld hioíondeí hel aanlal kaer dal de onderslaande silualies zich hebben voorgedaan.



6. Bezwaren van kiezers

Pag. ó van 10

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

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

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens is mel de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer díe dan ook.
Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens telling

o
Waren er onregelmatígheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus 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.

Omschrijl de onregelmatigheden of bijzondeheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
L:lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de Íe ing aanwezig zíjn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

glgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het prcces-verbaal in rubriek I

Namen stembureauleden

o

O

'd
l,

§

F<--". L.. Bo<-s-è

8. Stembureauleden aanwezig biJ de telllng

1

2

3

4

5 I"VkixÍ'rno rl--\rl.,,tnr:,?n

6

7
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LilstnummeÍ en Lrislnaàm

o

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o on7td,13

trl^n* ,o

1WD ï/
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) D(
3 Water Natuurliik tb
4 AWP voor water, klimaat en natuur ut
5 Partii voor de Dieren v
6 CDA 3/
7 50PLUS l9
8 ChristenUnie-SGP Ll
I Belang van Nederland (BVNL) tq

1O BBB tt
1'l JA2',l h
12 GOUD lo

Totaal: ryj'/,,
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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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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoog heemraadschap van Detfland

Dee[ B

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

Tettafelnummer

o C3

Naam

Tafetcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

5 8 7

Luctennc v^f\qa;

,hr*" Rugut[
Tafe[[eider



Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau (Af
::+T

Locatio stembursau (indi€n het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Vul hieronder de aantallen ín zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het yoces-verbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtb€wijzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B B?
o c ó

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestold dooÍ het gemeentelijk stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam.

E I js-\
Aantal blanco stembiljetten F la)
Aantal ongeldige stembiljetten

o He, totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel v6r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke tijst zijn uitgebnchl bij etkaar op. ) O

ls het aantal toegelaten kiezeÍs (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubíiek 2 onder H)gehjk?

É Ja. Ga verder met rubriek 4

fl Nee, maar het stembureau h€eft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieronder het aantal stembiljettsn in dat meer

of mindsr is geteld, en neem de verklaÍingen over. Ga daama verder met rubriek 4.

A ?(

G

Pagina 2 van 17

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige kiezerspassen

D Aqa

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H a wfrN

3

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

[Í Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het veívolg van rubriek 3.
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NaaÍ aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige stempassen 4.2 ?br
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 Ut
Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

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

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o ^q Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kíezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

c.2 o

B,,B

2

o.2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembil.let niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een andere veÍklaring voor het verschil?
(vermeld hiaronder do andere verklaringen en hoo vaak et sprcke van was)



4. Bij gecombineerde stemmingen
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

fl Nee

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

aangetrofÍèn. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en oveÍgebracht naaÍ het college van burgemeester en wethouders/het bestuuÍscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen oí kiezerspassen dal is
aangetroffen.

o

(Afhankelijk 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 kandidaat



1Ouwendilk,
P (Peteo (m) 6 ,1

2urgu,
F (Fadime)(v) i a

I

t

3Vuijk.
R (Ronald) (m)

4Dekker.
R (Rosemarijo) (v) L

5van BÍuggen.
J (Hans) (m)

6Waasdorp.
L (Barl) (m)

7Kersten-
Van Dijk.
M.B. (Martiin) (m)

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

9van Hutten,
M. (trauíits) (m)

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

Liist 1 VVD Pag.5 van 17

Zet in elk vakje één cijíer. Begln rechls , mel het laatste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

ï
+-

I

l
I

l

L ETotaal
--r--

E



Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. ó van 17

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begln rechts , mel hèt laalste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

IZandstía,
L (Lobke)(v) f q

2Kiela,
P (Peter) (m)

í

Z
3 C>

3van Dijk.
A.G (Alvin) (m)

4Heijs,
i/ L i,l. (Maíiska) (v) \ O

5Teerink,
S.J W.P (SeÍ) (m)

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

L7Appel.
D.J (Deb)(v)

8van Anraad,
A M (Ton) (m)

3
t1

Noordtzij,
H. (Hilde) (v)

Bouzanga.
PS B. (Paul) (m)

10

9

11Solleveld,
S D. (Steíanie)(v)

12

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

14

15de Víies.
K.G. (Klaas) (m)

16van Hijlckama Vlieg,
E E. (Elsbelh) (v) Z

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

de Wreede.
U. (Ulla)(v)

Wiegman
A.G. (Aad) (m)

_l

l I

I
I A

Totaal -[fil3Fl



Lijst 3 Water Natuurlijk Pag.l \an 17

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Poelgeest,
G (Geelt) (m)

29

Belt.
M.W. (Maícel) (m)

30

o

o

L

j1Visseís.
M. {Marcel) (m) t

'l 1

3
I

.l
3

Jenniskens,
A l.LF. (Annemiek) (v)

2

3

4Wijbenga,
A (Anneke) (v)

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

_l

)

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

6

7

8

IAkbar,
[/| A (Amit)(m)

van der Veer
B (Barl) (m)

van Eeuwijk.
M. (Mathijs) (m)

Clateur,
TSM (Tàlis)(v)

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

1lRiike,
J.W. (Jan Willem) (m)

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

13

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

-)

van der Burg,
C.W i/ I (Cees) (m)

Rood,
S.D. (DelÍine) (v)

14

15

l6Özkaya
S (Sínan) (m)

17Huijsmans,
M A (Martina) (v)

18ven de Laar
A.F.M. (Armand) (m)

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

Potier,
B.K (Beíend) (m)

'19

de Jong,
[r.0. ([rariolein) (v)

Engels,
J. (Jeannine)(v)

van der Gronde.
CLAM
(Marie-Christine) (v)

22

23

24Bebelaar.
K (KaÍen)(v)

26van Arkel,
D.J. {Dirk Jan) (m)

Geerling,
M PW (Mathiis) (m)

Flappeí,
A S.J. (Ate)(m)

28

Subtotaal 2

Hubert,
M. (Mirjam) (v)

25

fEWt2Totaal (1 + 2)

TT]ZI

I
t

\

+

L

r
l

-1

l-- -l

21

Subtotaal 1

l

l

-[fi 
E].1



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

Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l\4iddendorp,
AJ (Hans)(m) S.w. (Sipke) (m)

26

Jans,
A.C J. (Antoinetle) (v)

29

o

a

qKoolhaas.
D R (Rem) (m)

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

27

28

L

Ll
I

Ll

3

5

2

3

4

5

6

7

8

A [,4 C (Anne)

Faber.
A (André)(m)

Heijboer,
J.A (Ko)(m)

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

Leibbrand
B. (Ruud) (m)

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

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

van Hagen-
van Rooijen

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

l0Dinmahomed,
R D (Riezwaan)(m)

2

I

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

l1

12

13

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

van Dijk,
S. (Suzanne) (v)

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

16

A.J. (Aad) (m)

17Luisman,
B (Remco) (m)

Hoek2ema.
C (co0 (m)

Dijkman,
B. (Bert) (m)

18

't9

de Vries,
R.PJ (Bene) (m)

SwarlhoÍ.
C (Caíole) (v)

21

20

Lenfeank.
l', B (Martin)(m)

24

Beunk,
J. (Jeíy)(m)

Harl,
R. (Ron)(m)

Ebbens,
E H. (Edzo) (m)

Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

(v)

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

l

H ï

Subtotaal 2

I

I
t

tt

l
l

I tT.id
25

TliIoL
[Tt [r E



Lijst 5 Partij voor de Dieren Pag. 9 van 17

Zel In elk vakie één cijíer. Begin rechls, met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Simon.
J B (Bart)

o

o

Lj
2Onderdelinden.

S E (Suzanne) 5 3
3den Butter,

B P (Benjamin)

4Wessels,
[,/.P (Marike)

5van Leeuwen,
C. (Charlone) 5

6Smits
A P (Arjan)

lJsselmuiden
C.M.A. (Barbaía)

7

8

9HoeÍer,
D.M (Oorien)

Jonker.
H. (Heleen)

10Rot,
M (Manuela)

1'lOudshoorn,
J (Joeri)

Ll12Goossens
A J (Andre)

13Ongkiehong,
G.L. (George)

van den Eertwegh,
H.L. (Hanneke)

Weitering,
K. (Krísten)

14

t5

Z I
16Elzerman

K (Koen)

17ten Cate,
J. (Jan)

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

19HoogeíweíÍ,
H.M M. (Hanke)

20van Vlegen,
A.H.K (Caía)

2'lTeunissen,
C (Christine)

o(-,

,1

L-

t_àr
f-

I

L

--+ _tr

-tl\14
Totaal



Laist 6 CDA Pag. L0 van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Koop
M E H. (Manila)(v)

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

26

,.)
.)

o

o

Z

27Salva.
A.D L. {Antonio) (m)

t1
2ASalos-Knaap,

J.J (Jacky) (v)

29Bom-Lemstía,
A.W (Adri) (v) I

L 6
2Jansen.

tí H.P (Maarten)(m)

7

Bulten,
t', C.A. (Marloes) (v)

Jr.ldellJansen,
J.A Z Z. (Jerney)(v)

3

4

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

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

6

7

8

9

À,4oerman.
[/.J (i/arco) (m)

Drigpal,
B. (Rosita)(v)

Akku§
E.F. (Ebru)(v)

van den Berg,
A (Arie) (m)

HotÍ.
C.J (Carina) (v)

10

11

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

Visser,
TJ (Diederik)(m)

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

12

14

15

16

van den Berg,
C (Kees) (m)

Postma.
W L. (Wytske) (v)

17

FA M. (Fíank)(m)

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

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

18

19

20

Pluimgíaaí,
C.J. (Cees) (m)

21

22Schmitz,
T.J.A. (Twan)(m)

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

Tíimbos,
H J.B Z. (Jeroen) (m)

24

25

van der Deijl
B F (Bob) (m)

5
3Totaal (1 + 2)

,|

L

I

Subtotaal 1

t

I
t-t-

l_I

4

Baanchi.
w C J. (W'l) (m)

Subtotaal 2



1Fekkes.
S.F. (Sjoerd) (m)

2de Kerjzer
L H C. (Lauíens)(m) L

3Claassen.
H.M. (Haríy) (m)

4de Buiter,
J.C C. (Han) (m)

van Otlerloo,
GJP(GeíitJan)(m)

6Slond.
B. (8eít) (m)

7van deí Rée.
A.F. (Aínold) (m)

Lijst 7 SOPLUS Pag. 11van 17

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laalste cijíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal l
-tTi-E
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zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts, met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

1Lont,
YL. (Ytzen) 5

2Roeten,
H (Harm)

3Grashuis,
A.J (AÍian)

4Anker,
W (Willram)

5Anker.
PC. (Peteo

Rouwendal
J.W. (Jan-Willem)

Jansen-Wrndster
S.G (Soraida)

6

7

Bde GraaÍ.
M.P ([ranin)

Zijlmans,
J.M. (Marjan)

VisseÍ,
A.C. (Arend)

l0

11Ros,
D. (Daniel)

't2van spronsen,
A (Ton)

13Blankendal,
S E H (Sheila)

14de GraaÍ,
G J (Gerrit)

15Wilschut,
É8. (Fíank)

16Heiindijk-
van der Veeí
E E (Esther)

17Schuurmans-Oosterom
W.E. (Wimke)

í8van Talenhove-Meesen
J.A. (Ankie)

Gooijer-Medema,
J.K. (Joèlle)

de Zoele-
van der Hout.

't9

20

Hofman.
PJ (PieterJan)

Grinwis
PA (Piete0

21

22

Liist 8 ChristenUnie-SGP

TII
L

r
la
l-L

tl
l3

F
ï

[Til-ilTotaal



Ll
2Sluiis,

R.E.A. (Balf) (m)

3irerjer,
PH J. (Patíck) (m)

Laist I Belang van Nederland (BVNL) Pag. 13 van 17

zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

de Mos,
R. (Bichard) (m)

Westphal,
B.S. (Bauke)(v)

4

o

o

I
Totaal

1 I
l
1

B
TI

t1



Z 7
,|

2Tieman,
R. (Bobert) \ b

3Weterings,
IL V (N4arc)

4Siskens.
D. (Daan)

5Boeterdink
W. (lneke)

6van Santen,
PA L (Pele0

7Tas,
B H T (BuLrd)

Bvan den Berg,
J B (Jan)

9Nooídam,
M (Marinus)

't0
van der Kooij,
H.A (Beí)

't1
van Staalduinen
J (Jacqueline)

12van der Bu19.

S.J.M. (Sophie)

13van Buijven
A.P M. (Bert)

14Veentjer,
H E (Hans)

Lijst 10 BBB Pag. L4 van 77

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

tó;ikstloor'1-
van Dijk.
N.J (Nieske)

ï-T

+t

_t_

I l

ï

-ï_-ï iriI]
#

ï
1

ïI
.l_ _l_

l

Totaal l-[I?1'61



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

2Smit,
K. (Klaas)(m)

3van Geest.
A.M (Aíthu0 (m)

4Gilsing,
C M. (Caspe4 (m) ,1

5van der Pols
T H.J. (Íheo) (m)

Liist 11 JA21

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Paq. 15 van 17

o

o

)f

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

-

Tolaal tr tr



1Tomlow,
G.A.lil M. (Geert) (m) b

2van Nieuwenhuyzen,
RWM (RolÍ)(m)

7
3van Ginkel,

S. (Slana) (v)

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

Liist 12 GOUD Pag. 1ó van 17

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

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

5

o

o

Totaal

l
dr-ï

r[c



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. L7 van 17

ls er voor een oí meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het slembureau, en andezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

Lustnummer en
-naam

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lirsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelÍk
stembureau

Reactie gemeentelirk stembureau op het verschil

o

o

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


