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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
Kieskring Hoogheemraadschap van Delfland

É4

NummeÍ

Adíes/localre slembureau Dag Maand

I bl LàL)
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke localie waar het slembureau
voor kiezers open is.

Dag Maand

Openingslilden (van - tol)

Openrngsljden (van ' tol)

o

Daturn

Adres/localie slembuíeau

Z C Z]( o0 0t

o
Waaí vond de telling (op lijstniveau) plaats?

8bè telling vond in het stemlokaal plaats.

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

?,zVt "1'1
èl t\ o' L(

o) LC

'1. Stembureau, locatle en openingstijden

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

I ..) óo

1b Stembureaugegevens tijdens !g!!!.ng (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Tiid (van'lol)
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2. Aanwezigheid stcmbureauleden

Voonellerc Achlernaam

Aanwezig op hel stembureau
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

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

c qL
B Cr

I

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal loegelalen kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldage stem op een kandidaat E io3t
Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

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

F I
G q

ío kr

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geld ige kiezerspassen

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

H



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

tr NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

EÍ ziin mééÍ stembiljetten geteld. NoteeÍ hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veineld hieronder hel aantal keer dat da ondaBtaande silualies zich hebben vootgedaan

c

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hiorcnder de anderc vetklaingen en hel aanlal keeí dat deze situaties zich hebban voorgodaan)

(

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zUn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er minder zÍn geteld

Mogalijke verklaríngen voor het verschil
Veímeld hieronder het aantal keer dal de onderslaande siluaties zich hebben vooqeclaan

I

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 veÍschil
(veinelc! hièonclet cle andeíe veíklaringen en hal aanlal kaer dal deze siluaties zich hebben voorgedaan)

o

o

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil
4Ll
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5. VeÍschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

o
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kíezers tidens de stemming: het stembureau is moeíliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de tellíng wordt níet 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.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

a
Waren er onregelmatígheden of bijzonderheden tijdens de stemming en tellín9?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zíjn niet gekomen, de slembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden

r(k\ t4i\ Lc )È )

) ^A ) )L

u
er{" C e

7. OnÍegelmatighedenofbijzonderheden
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g!98 U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9

lAru'l 1.,

Ír LT

c iLJ )a
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h I
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o

8. Stembureauleden aanwezig bii de tèlling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de te ing aanwezig zíjn.
Dat zin in elk geval de vootzifter en minimaal twee andere stembureaul?den.

1

Namen slembureau eden

1 fi,t,.<( (i"*2

3

4

5

6

7

I

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lislnummeí en Litstnaem

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

O

'I WD B q

2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) I t -l
3 Water Natuurlijk 2_ I 7

4 AWP voor wateÍ, klimaat en natuur I o I
5 Partij voor de DieÍen L Í 1

6 COA () L

7 sOPLUS t L

8 ChristenUnie-SGP I I
I Belang van NedeÍland (BVNL) L

íO BBB 1 I

11 JA21 LI I

í2 GOUO I 0

I ö Q 3taal:

I

F
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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

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Delfland

Dee[ B

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

Teltafetnummer

6 az

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

9
o

o

5 9

?i\ïr6
\

/ ,u/t 6tiftovru



Pagina 2 van 17

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau

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

í. Aantal toegelaten kiezers

o

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het stembureau (zie rubÍiek 3 van hel proces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewi.izen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezeÍspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal aot de stemming aoegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A

B

c 4

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentolijk stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam.

E to?\
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaanaal ge,elde saembiljetten ( E + F + G = H )

' Tel voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijst zijn uitgebrucht bij elkaar op

o

F B
G I:=

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

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

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

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

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

ËCr1

D liltQ

-6-l

2. Aantal getelde stembiljetten

tb

H

Ja. Ga verde[ met rubriek 4.
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Naar 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 (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2

Aantal geldige kiezerspassen ípas orn te stemmen in andere gemeente) c.2

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

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

o
0 Ja. Ga verder met rubÍiek 4

tr Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zrn er meer geteld?

tr Nee, er zUn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder geteld?

Verklaar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetlen. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verl,Jaring zijn.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is eÍ 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?
(vomold hioronder de anderc ve*laingen en hoe vaak er sprake van was)

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil?

o.2

Mogeliike verklaringen voor het verschil
VeÍmeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
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y( r'ree

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

aangetrofíen. Oeze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethoudersihet bestuurscollege

Noteer hier hel aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

5. Aantal stemmen peÍ lijst en per kandidaat



Lijst 1 VVD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandldaat &
kandidaalnummer
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o

o
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1Ouwendijk,

P (Pete0 (m)

2Oí90,
É (Fadime) {v) 5

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

ï @(
4Dekker.

B. (Bosemaíijn) (v)

5van Bruggen,
J (Hans) (m)

\
6Waasdoíp,

L (Bart)(m)

7Kersten-
Van Dijk,
ir.B (Martiin)(m)

4
8de Jong,

J (Jantien) (v)

svan Hutten.
M (Maurits) (m)

6
10Lohmann

PA G. (Pa'rl) (m)

II

+é' qTotaal qo



1Zandstra,
L. (Lobke)(v) q 2

4
2Kiela.

P (Peteí) (m)

o3van Dijk.
A G (Alvin) (m) 5

4Heijs,
M L M. (Maíiska) (v) B

5Íeerink,
S.J.W.P (Ser) (m)

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

q7Appel,
O J (Deb) {v)

Ivan Anraad.
A.[,1. (Ton) 1m) t

INoordtzij,
H (Hilde) (v) I

10Bou2anga,
PS B (Paul)(m)

11Solleveld.
S O (Stelanie)(v) o

12de Wreede,
U (Ulla) (v)

3
13Boedhoe,

N A (Naushad) (m)

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

15de Vries,
K G. (Klaas)(m)

al16van Hijlckama Vlieg,
E E (Elsbeth) (v)

'17Hoínbergen,
L PI M. (Leon) (m)

Zel in elk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kàndidaalnummer
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o

o

6

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

I
r

Totaal tr



Liist 3 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechts , met het laalste cljíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

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

27Geerling,
M PW. (Mathijs) (m)

28Flapper
A S J (Ale)(m)

29van Poelgeest.
G (Geert) (m)

30Belt,
t!4 W. (Marcel) (m)

4 5IVisseís,
M (Maícel) (m)

?
2Jenniskens.

A.M F. (Annemiek)(v)

3Opdam,
I B.M. (lde) (m) 3 5

I I
4Wiibenga,

A. (Anneke) (v)

5van der Veer.
B (Baít) (m)

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

("7Cliteur,
T.S.M (Tàlis) (v)

8Bot!oll,
A A M. {ïneke) (v)

\

7
..,
<J

IAkbaí.
M.A. (Amat) (m)

10Jansen Verplanke,
J P (Joke) (m) 5

11Rijke,
J W (Jan Willem) (m)

Boekestijn,
L G (Leo)(m)

13

AS (Ashley S.) (v) 2
14van der Burg,

C W M.l. (Cees) (m) t
15Rood,

S.D. (Delfine)(v) 4
l6Özkaya,

S (Sinan) (m)

17HuÍsmans,
M.A. (Martina) (v)

18van de Laar
A F lí (Armand) (m) I

19de Reuver.
A M (Bert) (m)

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

21de Jong,
M D. (Marjolein) (v)

Engels,
J. (Jeannine) (v)

van der Gronde,
C,L A.M,

22

Marie-Christine
I

24Bebelaar,
K. (Karen)(v) \ t

\
25Hubert

N,4 (Mrrjam)(v)

q
t ^Subtotaal í Subtotaal 2

3

I

t

12

I

I



1Middendorp,
A.J. (Hans)(m) /) 6

4 -1
ó

2van Hagen-
van Booijen,
A [,1 C. (Anne) ív)

2
3Heijboer.

J A (Ko) (m)

4van Kasteren,
FJ.L (Frans)(m)

5Leibbrand.
R. (Buud)(m)

I
6Faber,

A (André)(m)

14
7Elshol,

L M (Loes) (v)

Ivan Dalen
J [,I (Johan)(m)

9van deí Elsl,
B A. (Anne-Roos) (v)

't0
Dinmahomed.
R D (Riezwaan) (m) 2

a11van Dijk,
S (Suzanne)(v)

q12van t Hart,
H G.T. (Huub) (m)

13Lugassy-van der Spek,
CADE (Colrne)(v) I

I14Spaans,
U M. (Ulbe) (m)

't5
van Beusekom.
G W (Gelske) (v)

a
ó

l6
A.J. (Aad) (m)

17Luisman,
R (Remco) (m)

18Hoekzema,
C. (Cor) (m)

19Drjkman,
B (Berl)(m)

20de Víies,
B.PJ. (René)(m)

\
21SwarthoÍ.

C. (Carole) (v)

22Beunk,
J. (Jerry)(m)

23LenÍennk.
M B (Ma in) (m)

24Hart,
R (Ron)(m)

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

Lijst 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26van der WeíÍ,
S.W. (Sipke) (m)

Lt27Koolhaas,
D.B. (Rem) (m)

2ASimmeÍs,
L.J.B. (Louise) (v)

29Jans.
ACJ (Anroinette) (v)

Subtolaal 2

\ o +Totaal (1 + 2)
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4 ö
1Simon,

J B. (Barl)

q t
Onderdelinden.
S.E. (Suzanne)

den Butter
B.P (Beniamin)

a
4Wessels,

N4 P (Marike)

o
5

C (Chaílotte) t
6Smits,

A P (A.jan)

ó
7Jonker,

H. (Heleen)

8lJsselmuiden
C.tvl A (Barbara) ,

t
HoeÍer,
D i,4 (DoÍien)

't0
Bot,
M (Manuela) \ t

11Oudshoorn
J (Joeri)

12Goossens.
A J (Andre)

t3Ongkiehong,
G.L. (George) ?

l4van den Eerlwegh,
H L (Hanneke)

3 4
15W€itering,

K. (Krrsten)

t
16Elzerman,

K. (Koen)

17len Cale,
J. (Jan)

18Hulsbergen.
A.W C. (Annemreke)

Hoogerwerl,
H.M M. (Hanke) t

van viegen,
A.H.K (Carla)

o
5

21Íeunissen,
C. (Chíistine)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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/_t 2
tKoop,

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

2Jansen
M.H P (lraarlen) (m)

(-
ó

3Bullen.
N,4CA (Marloes) (v)

2
4JUdell'Jansen.

J.A.Z Z. (Jerney) (v)

5Zwinkels.
F.L.t',4. (Frits)(m)

6Akku§.
E F (Ebnr) (v)

7Víugt,
J A. (Jochem) (m)

8Moerman,
M J. (Marco) (m)

t
I

10

'11
Hoí,
C.J. (Carina)(v)

12van den Beukel,
J.W. (Jan willem) (m)

13Postma,
W.L (Wytske) (v)

14Visser.
T.J. (Oiederik) (m)

15van den Beíg,
C (Kees) (m)

16

17van den Heuvel
F A.M (Frank) (m)

18

't9
Pluimgraaí,
CJ (Cees) (m)

20Paalvast,
C W.N.4. (Cock)(m)

21Bianchi,
W C.J. (Wil) (m)

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

van deí Deijl.
B F (Bob) (m)

24VeÈeek,
J.G.P (Koos) (m)

25Trimbos.
H.J.B.Z (Jeroen) (m)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijÍer. Eegin rèchts , met het laatste ciiÍer.

N.am kandldaal &
kandidaatnummer
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Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

26Beerepoot,
JJT(Hans)(m)

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

I

28Silos-Knaap,
J J. (Jacky)(v)

29Bom-Lemstía,
A.W (Adri) (v)

Subtotaal 1

6 9Totaal (1 + 2)

Díigpal,
R. (Rosita) (v)

van den BeÍg,
A. (Arie) (m)

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

23

32lI

o

+

FlAlen-Daskalakis.
CAC (Christine) (v)

Subtotaal 2ffi A



1Fekkes.
S.F. (Sioerd)(m) I

e
2de Keijzer,

LHC (Laurens) (m)

Claassen,
H.M (Harry) (m)

4de Ruiter.
J.C.C (Han)(m)

t
5van otteíoo.

G.J.P (Gernt Jan) (m)

6Slond,
B (Bert) (m)

7van der Ree.
A.F (Arnold) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 1.7

o

o

Lijst 7 SOPLUS

--1-

t

Totaal ] T]lE]



6
1Lont,

YL (Ylzen)

2Roelen
H. (Harm)

3Grashuis,
A J. (Aíjan)

4Anker.
W. (William)

5Anker,
PC. (Peteí)

6Bouwendal.
J W (Jan-Willem)

7Jansen-Windster.
S.G. (Soíaida)

a
8de Graar,

M.P (Marlin)

9Zrjlmans,
J.M. (Marian) t

10Vrsser
AC (Arend)

11Ros,
O. (Daniel)

12van spíonsen,
A. (Ton)

IBlankendal,
S E H (Sherla)

14de Graal
G J (Gerrit)

15Wibchut.
F.B. (Frank) \

16Heíndijk-
van der veer.
E E (Esther)

17Schuurmans-Oosterom,
W E (Wimke)

't8
vàn Íatenhove-Meesen.
J A. (Ankie)

19Gooijer-Medema
J K. (Joelle)

20de Zoete-
van deí Houl.

21Holman.
PJ (Pieter Jan)

22Grinwis,
PA. (Piete4

Lijst 8 ChristenUnie-SGP
Zel ln elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.12 van 77

o

o

Totaal

13

l i

t

tl-

t|5 1



t q1de Mos.
R (Richard)(m)

t
2Sluijs,

B E A (Rall)(m)

3M€iier,
P H J. (Patrick) (m)

\
4Westphal.

B S. (Bauke) (v)

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

Neam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 17

o

o

Totaal m



4 2
1Dijkshoorn-

van Drjk.
N J. (Nieske)

2Treman,
B (Roberl) L \

3Welerings,
M V. (Marc)

4Siskens,
D (Daan)

5Boeterdink
W. (lneke)

6van sanlen,
PA L (Peter) t

7

R.H T. (Buud)

2
8van den Beíg,

J B. (Jan)

INoordam
M (Marinus)

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

\
11van Staalduinen,

J (Jacqueline)

12van deí Burg,
S J.N.4 (Sophie) \

13van Ruijven,
A P.M (Berl)

\
14Veentjeí,

H E (Hans)

Zet in elk vakie één cijÍeÍ. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.L4 van 17

o

o

Lijst 10 BBB

1

,)
A.

Totaal [ [ t][i



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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 17

o

o

1Veíheij
L D. (Leendert) (m) 0 L

í

2Smit,
K. (Klaas) (m)

3van Geest.
A.M (Arthuo (m)

4Gibing,
C.M (Caspeo (m) .5

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

llTotaal



1Tomlow.
G A.M M. ÍGeert) (m) (

2
van Nieuwenhuyzen,
R W M. (BolÍ) (m)

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

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

\
5Schipper,

A C. (Ton) (m)

Liist 12 GOUD
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hèt laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 17

a

o

I oTotaal



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde l[sttotalen

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschil 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 gemeentelÍk stembureau?

o

o

V Ja -> vulde navolgende tabel in en geet zo mogelijk een verklaring.

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

1- vu» 8q 4x WY,$ E ((ldà
5 P,rlD Qtct 3.1+ 4"Vrlo 4x c»n{d?r
aqt \6\

I

t+ 4 " I-,i d* I rPuÀ
I I rl

Pag. L7 uan 77

tr Nee
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