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Proces-verbaa! 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 Rotterdàm
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

1. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stembureaugegevens tijdens stemminq

Oag Maand Openingslijden (van - lol)

o

i) Of Ll)tl'\

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

Dag Maand

AdÍes/localie slembureau

AdÍes/localie stembuÍeau Openinsstjden (van - tot)

a

í b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag lUaand JaaÍ Trid (van - lot)

(t lhnr,,l -l ,)

Datuml

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

rT-l [-T-t
[-T-t

----_l
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Vooíletlers AchleÍnaam

rt

SHIFT 2

VoodelleÍs ÀchteÍnaam

Voorlollers Achleínaam

)ur-t

Aanw€zig op hel slembuíeau

Dag Maend JàaÍ
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Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bij D de aanta en bi elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aantal geld i9e kiezerspassen

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

B 1(.

Ct) 3)

c o

Y5c

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelik zin 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

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

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

E t\qj

G ))

o

F I 1

3. Aantal toegelaten kiezers

D

4. Aantal ultgebrachte stemmon

Aantal bla nco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

H q§q
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ls er een verschiltusson het aantal toegelaten kíezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

S Net s Ga dan door naar rubriek 6.
D 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

Mogelijke vetularingen voor het verschil
Veftneld hieronder hel aanlal keet clal cle ondeBlaanda silualies zich hebben vootgédaan

o
Aantal keÍen dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hiercncleí de andere verklaringen en hel aantal keet dal deze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaÍing is voor het verschil

Er ziin minder slembiljetten 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 verklaÍing is voor het verschil
(vemold hieronder de andeÍe veÍklaringon en het aantal keet dal deze siluaties 2ich hebben voorgedaan)

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
Vermeld hiercndet hel aanlal keer dat da onderstaande situalies zich habben voorgodaan.

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachlen of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tidens de stemming: het stembureau is moeilijk bereíkbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onlerecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niel bekendgemaakt, het resultaat van de te íng 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 reactíe op het bezwaar? Noteer die dan ook.

@tgpi 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 laat of z|n niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moesl worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenofblizonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de vooaitter en minimaal twee andere stembureauleden.

44llgp; U vult in rubriek I alleen de namen in.

veNolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek I

TVr r-5\'

Namen slembureau eden

o oE) 5-

^ 
llr"l

o

,|

2 A A', *l
3

4

U Ll,.À,-15

6

7

1

\ ,.^.. À, t3.rt2
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Bijlage Voorlopige telling op !ijstniveau

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

LiistnummeÍ en Liislnaam

o

o

lWO b )

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) t U \
3 Water Natuurliik t l) I

4 AWP voor waler, klimaat en natuur B L

5 Partii voor de Dieren ? ï
6 CDA \ b

7 50PLUS \

8 Ch risten U n ie-SGP \ §

9 Belang van Nederland (BVNL) ")

1O BBB a \

'11 JA21 \ b

Totaal: u t"l 5

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

í2 GOUD
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o

a

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2Í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

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

Teltafetnummer

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator tetha[
(bij telverschitten)

o

5 I 9

L) 3E
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

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

Aantal geldige stempassen A 383
Aantal geldige volmachtbewUzen (schrifrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

o Aantal geldige kiezerspassen c o

Het aantal tot de slemming toegelaten ktezers ( A + B + C = D )

openbaar lichaam 1C
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten F lLi

Aantal ongeldige stembiljetten

a Hel toaaalaantal getelde stembiljetlen ( E + F + G = H )

'Telvoot dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bi elkaar op

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

El Nee, maar het stemburèau heefr een verklaring gegeven voor het veÍschil. Vul hieronder het aantal stembiljetten in dat meer

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

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

't. Aantal toegelaten kiezers

B a

E Lltxz-

G L

o q5q

2. Aantal getelde stembiuetten

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

H l-lÉgÉt
-r'r, T,Y

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde veÍschll heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelik of via ingevulde stem- of kíezerspas) 4.2

Aantal geldige stempassen

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

4.2

c.2

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, eÍ zrn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

F Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. 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

4

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

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?
(vafingld hieíonder de anderc verkladngen en hoe vaak er spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? T

Hel aantal tot de stemming toegelaten kiezers door hel gemeentelijk
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

D.2

ls het aantal toegelaten kíezers (D.2) en het aantal gelelde stembi|etten (rubriek 2 onder H) gelijk?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

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

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

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders/het bestuurscollege

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangelroffen.

o

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

4. Bij gecombineerde stemmingen

I Nee

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

Zie volgende pag ina's.



Z
IOuwendrjk,

P (Pete, (m)

)
2Örgti,

F. (Fadime) (v)

3Vuijk.
R. (Ronald) (m)

4DekkeÍ.
R. (Bosemarijn) (v)

5van Bruggen,
J (Hans)(m)

6Waasdoíp,
L (Bart)(m)

7Kerslen-
Van Dijk,
N4.8. (Martiin) (m)

Ide Jong,
J. (Jantien) (v)

Ivan Hutten
N4. (Maurits) (m)

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

Liist 1 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal



a\
IZandstra,

L (Lobke) (v)

n
2Kiela,

P (Peter) (m)

3van Diik,
A.G. (Alvin) (m) q

j4Heijs.
N4.L Ni (Mariska) (v)

5Teerink.
S.JwP(Sel)(m)

)
6Meijdam

B J (Johan)(m)

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

8van Anraad,
A tí (Ton) (m)

Noordtzij,
H. (Hilde) (v)

10Bouzanga,
PS B (Paul) (m) 3

oL
't1

Solleveld.
S.D. (SleÍanie) (v)

7
12de Wíeede,

U (Ulla)(v)

13Boedhoe,
N.A. (Naushad) (m) 5

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

15de Víies,
K G. (Klaas) (m)

16van Hrjlckama Vlreg
E E (Elsbelh) (v)

17Hombeígen,
L Pl M (Leon)(m)

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

Pag. ó van 17

o

o

o 6

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

,J

Z

5

L

Totaal



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

M. (Maícel) (m)

Bebelaar,
K (Kaíen)(v)
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

ven Arkel
D J. (DirkJan) (m)

Geeíing,
M.PW (Malhijs) (m)

26

27

o

o

25

28Flapper,
A.S J. {Ate) (m)

van Poelgeest,
G. (Geert) (m)

Belt,
[4 W (Marcel) (m)

30

29

7 5
ó

2Jenniskens.
A.N4.F. (Annemiek) (v)

7
3Opdam,

I B.M {lde)(Ín)

5
4Wijbenga,

A. (Anneke)(v)

1van der Veer
B. (8aít) (m)

van Eeuwijk.
M (tvlathijs)(m)

5

6

Cliteur,
T.S.M. (Tàlis)(v)

Boholl.
AAM (Tineke) (v)

?

8

g
.)Jansen verplanke,

J.P (Joke)(m)

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

10

1l

IAkbaí,
i,4 A. (Amit) (m)

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

13

AS (AshleyS)(v)

14van der Burg,
C.W M.l (Cees) (m)

r5Bood.
S.D (Delíine) (v)

2
16özkaya,

S. (Sinan) (m)

17Huijsmans.
M.A. (Marlina) (v)

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

19de Beuveí.
A.t/'l (Bert) (m)

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

de Jon9,
Il.O. (Marjolein)(v)

21

20

4

22Engels.
J. (Jeannine)(v)

23van der Gronde.
C.L A.M,
{líarie-Christine) ív)

q

I oSubtotaal 1

L

Hubert,
M. (Mnjam) (v)

I

À

E)L
t

t-- -+ - l

l

24

tr I
()

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

IA



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

zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, mel het laatsle cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Werf.
S.w (Sipke) (m)

26

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

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

28

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

29

a

o

I1Middendoíp,
A.J. (Hans) (m)

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

Heijboeí
J A (Ko) (m)

2

3

van Kasleíen.
FJ.L. (Frans) (m)

Leabbrand.
R (Buud) (m)

4

5

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

6

7

8

Faber,
A. (Andíé) (m)

Elshol,
1.N,1. (Loes) (v)

van deí Elst.
R.A. (Anne-Roos) (v)

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

van Dijk,
S (Suzanne) (v)

10

11

9

van 't Haít,
H.G.T (Huub) (m)

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

12

13

14Spaans,
U.i/'l (Ulbe) (m)

Í5van Beusekom
G.W. (Gelske) (v)

16

17

18

't9

20de Víies,
R. PJ. (René) (m)

Hoekzema.
C (Cor) (m)

Dijkman,
B (Bert) (m)

van Leeuwen,
AJ (Aad)(m)

Luisman.
B. (Remco) (m)

LenÍerink.
M B. (Martin) (m)

21

Hart,
B. (Ron) (m)

Ebbens.
E H (Edzo)(m)

25

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
2o

-T-t

lLEl!r

L

.l

t-t

E

II

-ï-- I
ri
c
-l

l

Swarthol,

9lg"r"I,)
Beunk,
J. (Jeíy) (m)

ll

+
I

l

[T-M]

f

t

24

I 4
il

Subtotaal 1

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

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

Simon
J B (Bart)

o

o

7+

3
2Onderdelinden

S E. (Suzanne)

3den Butter.
B P (Benjamin)

Wessels.
M.P (Marike)

van Leeuwen
C. (Charlone)

4

5

,-)

)

Smits,
A P (Arjan)

Jonker
H (Heleen)

6

7

3
8lJsselmuiden.

C 1,4 A (Baíbara)

IHoerer,
D M (Doíien)

2
10Bot,

1,4. (Manuela)

Oudshoorn,
J (Joeri)

Goossens.
A J (Andre)

11

12

14van den Eertwegh,
H L. (Hanneke)

15Werlering,
K (Kirsten)

16Elzerman.
K (Koen)

17len Catè,
J (Jan)

Hulsbergen,
A.W.C. (Annemieke)

HoogerwerÍ,
l-l M M (Hanke)

18

19

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

21Íeunissen.
C. (Christine)

75

F

1 I
el!
2

d
.l

Ongkiehong
G.L (George)

+-f!

t_]-_]

Itd

-l

Totaal



Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Koop,
i.4EH (líanita) (v)

Jansen.
MHP(Maarten)(m)

Bulten.
t\4 C.A. ([.4arloes) (v)
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2

3

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Beeíepoot,
J.J.T. (Hans)(m)

26

29

o

o

Silva.
A D L (Anlonio)(m)

28

(

Zwinkels
FL M. (Frils) (m)

4

5

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

À,4oerman

MJ (t!4arco) {m)

6

7

I

Akku§,
E F. {Ebru) (v)

Hotf,
C J (Carina)(v)

10

11

IDrigpal.
B. (Rosita)(v)

van den Berg
A (Arie)(m)

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

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

12

r3

14Visser.
TJ. (Diederik) (m)

van den Berg
C (Kees) (m)

'I Hart.
C M P (Marcel) (m)

't5

16

17van den Heuvel
FA M (Frank)(m)

18F àten-Daskalakis.
C A.C (Chíistine) (v)

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

20Paalvast.
C.W.[.4. (Cock) (m)

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

Schmilz,
TJ A (Twan) (m)

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

23

24

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

Subtotaal 1 Subtotaal 2

J0dell-Jansen.
J.A.Z.Z. (Jerney) (v)

t

tr

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

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

I +--------+------l

22

Tnmbos,
H.J.B.Z. (Jeroen) (m)

l

I

I
Totaal ('l + 2)

25

M I
)M



1

(
2de Reiizet,

L H.C. (Lauíens) (m)

.-
1

Claassen,
H M. (Harry) (m)

4de Ruiteí,
J C.C. (Han)(m)

5van Otterloo.
G J P (GerritJan)(m)

6Slond.
B (Ben)(m)

7van der Bee
A F (Arnold) (m)

Lijst 7 SOPLUS
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

Pag. 11van 17

Fekkes.
S. F. (Sioerd) (m)

-_1

ffi

m-I



(
ILont,

YL. (Ytzen)

2Boelen,
H. (Harm)

3Gíashuis,
A J. (Arjan)

4Anker,
W (Walliam)

5Anker,
PC. (Peted

7Jansen-Windster.
S G. (Soraida)

8de Graaí,
M P (Martin)

IZrjlmans,
J.M. (Marian)

10Visser,
A C. (Arend)

l1Ros,
D. (Daniel)

12van spíonsen
A (Ton)

13Blankendal.
S E H. (Sherla)

14de GraaÍ,
G J (Geíit)

15Wilschut.
F.B. (Frank)

16Heijndijk-
van der Veer,
E.E. (Esther)

17Schuurmans-Ooslerom.
W E (Wimke)

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

Z
l9Gooijer-Medema,

J K. (Joèlle)

20de Zoete-
van der Hout

HoÍman
PJ. (PielerJan)

22Grinwis,
PA. (Piete0

Liist I ChristenUnie-SGP

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Rouwendal.
J W. (Jan-Willem)

6

a

o

Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Pag.12 van L7

ll

21 +

I ETotaal



I1de Mos,
R (Rachard) (m)

2Sluijs,
B E.A. (Ralf) (m)

3Meijer,
P.H.J. (Palrick)(m)

4Weslphal,
B.S. (Bauke) (v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 17

o

o

Totaal re



I
1Dijkshoorn-

van Dijk,
N J (Nieske)

3
2Treman,

R (Robeíl)

3Welerings,
M V (Maíc)

4Srskens,
O (Daan)

Roeterdink.
W (lneke)

6van sanlen,
PA L (Peter)

7

R H T. (Ru'rd)

8van den Beíg,
J.A. (Jan)

Noordam.
lI (N4arinus)

l0van der Kooij,
H A. (Bert)

11van Staalduinen.
J (Jacqueline)

12van deí Burg,
S J.Nr. (Sophre)

13van Rui,ven,
A Pt!4. (Bert)

't4Veentjer,
H E (Hans)

Lijst 10 BBB Pag.14 van 77

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

i
-

------t

t-

+

t-

t-

I
I
I

Totaal [[2[í



IVerheii,
L.D. (Leendert) (m) q

2Smit,
K. (Klaas) (m)

3van Geest
A f,,1. (Arthud (m)

4Gilsing,
C M (Caspeo (m)

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

Lijst 11 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Pag. 1.5 van 17

a

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

-l
l

q_l

m



Lijst 12 GOUD Pag.1ó van 17

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Schipper. 5

A.C (Ton) (m)

o

o

ITomlow
GAMM (Geeíl) (m)

van Nieuwenhuyzen
R W M. (RolÍ) (m)

van Ginkel.
S (Stana) (v)

2

3

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

ag

l]

A

E

ITotaal

h



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. L7 uan 17

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

§ Nee

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

Lirstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

a

o


