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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stem bureaugegevens tijdens stemminq

AdÍes/localie slembureau

0Lg

Datum 2§'7-j L3 So 7"114
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

RD6 telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Dag Maand

Lct L3
Openi^gslijden (van - lol)

z-lb o

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

Dag Maand

1b Stembureaugegevens tijdens !e!!!-!S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Oag À,laand Ja& Titd (van - tot)

Open ngstjden (van - lol)

o

ïL" t.^ t .5 O) 3o

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

ol

Adres/localie stembuíeau

I

rt-r--l

---T-lt s o5
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Voorletl€rs AchieÍnaam

Houd per slembureaulid de tijden bi waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel slembuÍea!

Deg Maand Jaat

,.$ Oc R - ('i,'u n,
H ^ 

o*^o,n r5 ZOL'
LOL o6 c)

o6 9u

Tjd (van - lol)

Iijd (van - tol)

)
\5
rí 50

9a

voOv^24

i,.t L ët-

'L c> 'L 9 Cr6 3a i 5 3<:

LOL> [ 
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'Zc>29

o

o

L arn h e.(., t

Dag Maand

L()
LO è

t9 o9 Lct Z3
,( o3 2-u 21

Dag Maand

frla ETTS
trlTi5

Tijd (van'lot)

a
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bíj A, B en C
Tel bU D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen ad5
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

B s?
c 2-

6 Lí'l

4. Aantal uitgebrachte stemmen

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelik 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

Aa ntal ongeldige stembiljetten

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

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

E &L+
L\

G 3

B\t-
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ls er eon verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubríek 4, onderdeel H)?

C NEE ) Ga dan door naar rubriek 6.

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vormeld hierondeÍ hel aanlal koet dal do ondarsÍaande silualies zich hebben voorgedaan

a
Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor hel verschil
Verrnelcl hiercndet hel aanlal keor dal da ondorsldando situaties zich hebben voorgedaan

3

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd o

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt o

y't,Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veÍneld hiaronder de andere va*laàngén en hel aanlal keet dal dozo situalies zich hebben voorgedaan)

S6,r"^fqs o,.L,la.cerQ[ .g^,,.Jr,,.ty sh#wi:<z\. L
ml.rLra{.{ itrzrprs 6r".^l {

2rt*.k{ r1.

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemm€n

Er ziin méér stembilietten geteld. Noleer hoeveel stembiUetten er zirn meer geteld

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemold hieronder de ancleÍe ve*laíingen on hel aantal kaer dal de.e siluaties zich hebben voorgedaan)
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren 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 telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt. het rcsultaat van de telling is onjub|

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit Noces-verbaal. Ook als het slembureau het niet eens is met de

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

Lgtgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

h.^ w-L

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

^. 
v.! -

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat ot zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest

,lr4-I.Ë11}
vermeld hoe va

wotden onlruimd acÍiviteiten in oí
örr"'öïl*Ë.Ëi'llienl4^r"€-rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en

@tgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

ak hier sprake van was

ir..|.! à"-Ltl^l
4aq Nïot

c

ste^p. s
r.d&Al

t

5 D.
l,-ooe-

u,
L^/^ woPatÍr^ ^\y'

t

c

\aXQrromzt uoo

)<Jqo.rJ

ha r^,t14tL ?A\1À

7. OnregelmatighedenofbijzondeÍheden

L-,P-oot- ,^l .
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Noteer ín deze rubriek de naam van alle stembureauleden die biide te ing aanwezig zin
Dat zin in elk geval de voorzítter en minimaal twee andere stembureauleden.

@!9p; U vult in rubiek 8 alleen de namen in.

VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-vehaal in rubriek I

t/o.... R
Namen stembLrreau eden

otn- t,

3. l-^.^\aJ"si
o \ \o

R

L. vc. L. cl

6. 5n
^§v

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1

2

3

4

5

6

7

1

2
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B ge Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

s o'I WD

)̂ A, +2 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

/, 1" L3 Water Natuurlijk

q
4 AWP voor water, klimaat en natuur

7 1 L5 Partij voor de Dieren

tl 36 CDA

.t o7 sOPLUS

3 q8 ChristenUnie-SGP

I9 Belang van Nederland (BVNL)

s 2íO BBB

L o11 JA21

Jí2 GOUD

Totaal: B L n
I

F
FI
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2Í)23 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A
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o

Stembureaunummer

Hoogheemraadschap van Detfland

Dee[ B

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

Teltafelnummer

5 cz
Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitlen)

o

6 2 I

fri:ton uon \Een
{shel Èrt lrez-tsi,

Gemeente
Rotterdam

Proces-verbaal
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stombureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembursa t 620
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembuÍeau betrefr, vult u dat in) n s Thealet

Vul hieronder de aantallen ín zoals vastgesteld door hel stombureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stambureau).

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk ofvia ingevulde stem- oÍ kiezerspas) B r)
Aantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen

Het aanlal toa de stemming aoegelaaen kiezers ( A + B + C = D )

A ?8s

c -Lo
o

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 829
F ilAantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

'Telv@r dil onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op.

a
G 3

a 3

E Ja. Ga verder met rubriek 4

X Noe, maar het stembureau heefr 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.

tr Nee, er is een onverklaard vel.schil. Ga verder met het vervolg van rubÍiek 3

í. Aantal toegelaten kiezers

D

Het totaalaantal getelde stembitjeaten ( E + F + G = H ) H

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

ls het aantal toegelaten kiezeB (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?
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Naar aanleiding van het geconslateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelUk stembureau de stempassen,
kiezerspassen en volmachtbewÍzen 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)

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

4.2

"àeq+
c.2 2

HeÍ aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

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

oqq

o
C Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

t Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

I

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veímeld hieíondet de anderc ve*lanngon en hoe vaak or sptake van was)

ea)
lem Jen ert àt'e. )són rtS

à

I
I

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

8.2

o.2

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

vaak hier sprake van was. Ér kan meer dan éen ve*laring zijn.

k trntil(fu heelt qa,rlae.ra-pn àoL u
<, ao)cul
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4. Bij gecombineerde stemmingen

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

\ ttee

tr Ja, er zijn stembiljetteni stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de veÍkiezing 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 stembíljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroften .

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 l[st en per kandidaat



Lijst 1 VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Waasdoíp,
L (Bart) (m)

Pag.5 van 17

6

o

o

2{
IOuwendijk,

P (Peter) (m)

4+
2ÖrgLi,

F. (Fadime)(v)

3Vuijk,
B. (Ronald) (m) 3

t
4Dekker,

R. (Rosemarijn) (v)

5van Bruggen
J. (Hans)(m) L

7Kerslen-
Van Diik,
M.B. íMartiin) ím)

8de Jong,
J. (Jantien) (v) \
van Hutten,
M. (Maurits) (m)

Lohmann,
PA.G (Paul) (m)

't0

9

.1Totaal {+



5 t1Zandstía,
L (Lobke) (v)

2Kiela,
P (Peteo (m) 4

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

4

o
0

4Heijs.
M.L.M. (lMariska)(v)

5Teerink,
S.J.W.P (Ser) (m)

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

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

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

INoordtzij,
H (Hilde) (v) ')

l0Bou2anga,
PS.R. (Paul) (m) 4

2Solleveld,
S.D. (Steíanie)(v)

4

5
q14Wiegman.

A.G. (Aad) (m)

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

16van Hijlckama Vlieg
E E {Elsbeth) (v) L

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

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

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 17

a

o

de Wreede
U. (Ulla) (v)

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

12

13

+

L1

6

't'l

T-tffiTotaal



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

Naam kandidaat &
kandidaatnummèÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

\

í

3
26

5
van Arkel.
D.J. (Drrk Jan) (m)

1VisseÍs.
M (Maícel) (m)

"y
27

28

Geerling.
P W. (Mathijs) (m)

S J. (Ate)(m)
ppeÍ

2Jenniskens.
A M.É (Annemiek){v)

»
3OpdaÍn,

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

@I
29

Z
van Poelgeest
G (Geerl) (m)

4Wijbonga,
A. (Anneke) (v)

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

5van der Veer
B (Bart) (m)

1
6van Eeuwijk,

M (Mathijs) (m)

1 6

'3

Clileur.
r.S.M (Tàlis) (v)

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

7

I

IAkbaí,
M.A. (Amit) (m) 3

l0Jansen Veíplanke
J.P (Joke) (m)

't'l
Bijke.
J W (Jan Willem) (m)

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

ll
13Wrede,

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

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

..)
15Rood, -

S D (Delfine) (v)

16Özkaya,
S (Sinan) (m)

17Huijsmans
M.A (Martina) (v)

18van de Laar
A.F M. (Aímand) (m)

19de Reuver.
A.M. (Beít) (m)

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

21de Jong,
M.O. (Maíjolein) (v)

22Engels,
J. (Jsannine) (v)

van der Gronde.
c.L.A.M.
(Maíie-Christine) (v)

I ,424Bebelaar,
K. (Karen)(v)

25Hubeít.
t\4. (NIiriam)(v)

.?/-

xSubtotaal 1 Subtotaal 2

Tat1

t8

r3

--f

Totaal (1 + 2)



Liist 4 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiÍér. Begin rechts , met het laalste cijíeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van deí WeÍí,
S.W. (Sipke)(m)
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26

§

o

o

j

9z

x27Koolhaas.
D B. (Rem) (m)

28Simmers
LJB (Louise)(v)

29Jans.
A C.J. (Antoinette) (v)

I

^-
I1Middendorp,

A.J (Hans) (m)

a
I

2van Hagen-
van Booijen
A M C. (Anne)(v)

3Heijboer,
J A. (Ko) (m) 2

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

5Leibbrand,
B (Fiuud) (m)

6Faber,
A. (Andíé) (m)

1,
7ElshoÍ,

L M. (Loes)(v)

8van Dalen,
J.M (Johan) (m)

*
9van deí Elsl,

R.A. (Anne-Roos) (v)

10Dinmahomed,
R.D (Biezwaan) (m) /,

2van Dijk,
S (Suzanne)(v)

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

't1

12

13Lugassy-van der Spek,
C A O.E. (Coline)(v) x

14Spaans,
U M (Ulb6) (m)

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

16van Leeuwen.
A.J. (Aad) (m)

17Luisman,
R. (Remco) (m)

18Hoekzema,
c (coo (m)

Dajkman,
B. (Ben) (m)

/
21Swarthol,

C. (Caíole) (v)

22Beunk
J (Jerry) (m)

LenÍerink.
M B (Maítin) (m)

24Hart,
R (Bon)(m)

Ebbens
E H (Edzo) (m)

&§ 6 ,l xSubtotaal 2

I
t

IL

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

é

E

de Víies,
R PJ {René) (m)

20

19

[ffi[fl-l
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)



Lijst 5 Partij voor de Dieren Pag. 9 van 17

Zer in elk vakje één cijÍer. Begin rèchts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

?t

o

"q
o

S mon,
J.B. (Bari)

XOnderdelinden,
S.E (Suzanne)

den BuneÍ.
B P (Benjamin)

2

5
4Wessels,

N4.P (Maíike)

5van Leeuwen,
C. {Charlotte) +

4Smits,
A.P (Arjan)

Jonker,
H. (Heleen)

7

4
8lJsselmuiden.

C i, A. (Baíbaía)

L
IHoeÍer,

D lV (Dorien)

10

+
4

11Oudshoorn,
J. (Joeri)

12Goossens,
A J. (Andre) 3

X
í3Ongkiehong,

G.L. (George)

14van den Eeítwegh,
H L. {Hanneke)

xWeitering,
K (Kirsten)

15

16Elzerman,
K. (Koen)

17

Hoogeíweí1,
H.M.M. (Hanke)

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

21Teunissen,
C. (Christine) tl

MTotaal

t?

1

2J

{

5

Rot,
Nr. (Manuela)

len Cale,
J (Jan)

Hulsbergen,
A.W C. (Annemieke)

18

19

20

\



1Koop.
NrEH (Manrta) (v) z 6

)2Jansen.
MHP(t'raarten)(m)

,fiqBulten,
M.C A (Maíoes) (v)

4Jddell-Jansen,
J.A.Z.Z. (Jerney) (v)

.?
A

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

6Akku§.
E F (Ebru) (v)

L
7Vrugt,

J.A. (Jochem) (m)

8Moerman.
M J (Marco)(m)

IDrigpal,
R. (Rosita) (v)

.)
/-

10van den Berg
A. (Arie) (m)

11HofÍ.
C J. (Carina)(v)

't2van den Beukel,
J.W. (Jan Willem) (m) o

L
l3Postma,

W.L. (Wytske)(v)

14Visser.
T.J (Diede.ik) (m)

'15
van den Berg
C (Kees)(m)

16't Hart,
C.ir.P (Maícel) (m)

17van den Heuvel,
ÉA.lV (Frank) (m)

L
18Flàten-Daskalakis.

C.A.C. (Christine)(v)

19Pluimgraaí,
C.J. (Cees)(m)

20Paalvast,
C.W M. (Cock) (m)

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

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

van deí Deijl
B F (Bob) (m)

24Verbeek,
J G P (Koos)(m)

Tíimbos,
H J.B Z. (Jeroen) (m)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

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

26

o

o

527Silva.
A D.L. (Antonio)(m)

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

29Bom-Lemslra
A W (Adri) (v)

Subtotaal 2

1 )Totaal (1 + 2)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1.0 van 17
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(;1Fekkes,
S.É (Sjoerd) (m)

2de Keijzer,
L.H.C. (Laurens) (m) 4

4
3Claassen.

H.M (Harry) (m)

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

5van otterloo,
G.J.P (Gerril Jan) (m)

4
6Slond,

B (Berl) (m)

7van der Ree,
A É (Arnold) (m)

Lijst 7 SOPLUS
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 11van 17

o

o

-l

Totaal [-r-[T-]



6
1Lont,

YL. (Ytzen)

2Roeten,
H (Haím) /

1,
Grashuis,
A.J. (Arjan)

/
4Anker,

W. (William)

5Anker,
PC. (Pete0

6Rouwendal,
J.W. (Jan-Willem)

7Jansen-Windster.
S.G. (Soraida) 3

Ide GraaÍ,
M.P (Martin)

IIZijlman§,
J.tvl (Marjan)

10Visser.
A C. (Arend)

11Ros.
D. (Daniel)

12van Spronsen.
A (Ton)

I13Blankendal.
S E H (Sheila)

14de Graal,
G.J (Geíit)

l5Wrlschul
F B. (Frank)

16Heijndijk-
van der Veer.
E.E. (Esthèí)

17Schuurmans-Oosterom.
W.E. (Wimke)

18van Tatenhove-Meesen.
J A (Anke)

19GooÍer-Medema,
J.K. (Joëlte)

20de Zoete-
van der Houl.

2'lHoíman,
PJ. (Pieler Jan)

Grinwis,
PA (Piete0

Lijst I ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts, mel het laalste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.12 van 17
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Totaal
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Ide Mos.
R. (Bichard) (m)

2Sluajs.
n.E.A. (Ralí) (m)

3Meijer
P H.J (Patrick) (m)

4westphal,
B S (Bauke)(v) 4

Lijst 9 Belang van Nederland (BVNL)
Zel in elk vakje één cijÍer. Begin rechls, mel het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. L3 van 17

o

o

ITotaal II



1Drjkshooín-
van Dijk,
N.J (Neske)

?,7 aU
2TieÍnan.

R. (Robert) J
I3

4Siskens.
D. (Oaan)

j
/

5Roeleídink
W (lneke)

/
6van Santen.

PA L. (Pete0

7Tas,
B.H.T (Buud) /

8van den Berg,
J.B. (Jan)

Nooídam
M. (Maíinus)

van der Kooij,
H.A (Bert)

10

I

J11van Staalduinen.
J. (Jacqueline)

12van deí Buíg.
S J.M. (Sophie)

,lt3van Buijven,
A Pi/ (Bert)

/
'14Veentier,

H.E (Hans)

II

Lijst 10 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, mel het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.14 van 77

o

o

5 o

W6t€rinqs,
M.V (Marc)

Totaal
I g



t2
1Veíheii,

L D (Leendert) (m)

2Smit,
K. (Klaas) (m)

van Geest.
A.ltr. (Arlhur) {m)

+4Gilsing,
C.M. (Casper)(m)

I
5van der Pols

T H J. (Theo) (m)

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 15 van 17
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2_
íTomlow.

G A.[,4 M. (Geeít) (m)

2van Nieuwenhuyzen,
B w M. (Bolf) (m) {

bvan Ginkel,
S. (Stana)(v)

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

5Schipper,
A.C. {Ton)(m)

Lijst 12 GOUD Pag. 1ó van 17

Zel in èlk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

9Totaal



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lusttotalen

ls er vooÍ een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds 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?

ll Nee

a

o

A Ja -> Vulde navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaing

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisftotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

í \J',tU 5D 147 Y

Z PubA 111 fl§ u+
3 \.Ii\Pi lti i-l,l m 2t:
Q Aup 9,1 d{' q7 )

5 P,,nD l7t fi{L í+ \

6 ro* uq I)o
&4&M,z/4t
4ö riuu 57 503
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