
Pag. l van 10

-=}.=.F:il""fiï';.'

o

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoog heemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard

Dee[ A

In te vullen door het stembureau (voorzitter) op
woensdag 15 maart2023

J

5 6

05ó-WS23-Stadsarchief
T

a



Pag. 2 van 10

De verkiezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Dag Maand Openingsliiden (van - lol)Adíes/ocal e slembuíeau

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

Adres/localle slembuíeau

r6loo

o

o

[-t

1b Stembureaugegevens tijdens !gl!!.nS (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Das

Openingstijden (van - tol)

[4aand Tlld (van - lol)

Datum Lo ZS CO 5 oz ts
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaals?

I De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

\1.c9,7r,V 6s r [5 0.3

O1

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

í. Stembureau, locatie en openingstijden

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

Lh21 ó+ ?o

Dag Maand Jaar

[-T-t

[-T-t [-T--
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2. Aanwezigheid stembureauleden

SHIFT í;

LA

o

Voorletlers Achleínaam

Houd per slembureaulid de tiden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

Aanwezig op hel stembuÍeau

Dag Maand Jaaí
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Dag Maand

rt 30

Tild (van-tot)

Trjd (van - lol)

Tijd (van ' lol)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Pag. 4 van 10

Aantal geld ige stempassen affi 77*
1o
,l

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

B {

Aantal geldige kiezerspassen

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

o
U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelíjk 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 c9qo
F (

Aantal ongeldige stembiljetten -7

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

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

o

c ?

Q'

Vul hieronder de aanta en geldige slempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aanlallen bij elkaar op.

D e4í7

4. Aantal uitgebrachte stemmen

Aantal bla nco stembiljetten

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

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

E A/EE -) Ga dan door naar rubriek 6.
a lA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er ziin meer geteld

Mogelijko verklaringen voor het verschil
Vormeld hieronder hol aantal keer dal de oncleBtaancle silualies zich hebben voorgedaan

o
Aantal keren dat er een stembaljet te veel is uitgereikt

Aantal keÍen dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hieaondor do ando@ va*laringen en het aanlal keer dat dezo siluaties zich hebben voorgedadn)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelíjke verklaringen voor het varschil
Vermeld hiérondq hel aanlal keat dal de ondorclaande siluabes zich hebben vooqedaan

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uilgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het veÍschil
(vermelcl hieíondet de andere vorklaingen en hel aantal keet dal deze siluaies zich hebben vooeedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil Z

Z



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Vootbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeílijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordl niet bekendgemaakt, hel resullaat van de te ing 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 díe dan ook.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en tolling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laal of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiton in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrif de onregelmatigheden oí bizonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

LgÈgE! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

O n regelmatig h ede n en bijzonderheden

c\'^ <V \Y aL-1eí t/a i ;\í A.-l wa.r't
.í+A S\í'lr\ u:u.+& Ctl.r- arnlk* ;\ ,tltÀLÀckx

7. Onregelmatighedenofbljzonderheden

5D ^.\ J
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziin
Dat z|n in elk geval de vootzitler en minimaal twee andere stembureauleden.

R Teeano-
Namen siembuÍeauledentJ. l/qucce

S flaa,-a^t o.a (/s tr-to{l

o A/ n4

s (JaL-/

oo x€

o

8. Stembureauleden aanwezlg b[ de telling

glgE U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

1

2

3

4

(a1 6l-2a,5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LrjslnummeÍ en Lrjstnaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E,

o

o

í Water Natuurlijk L L 9
2WD I Cl (\

3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)
/1J i

4 50PLUS L C

5 SGP-ChristenUnie I {
6 CDA 3 a
7 Ons-Platteland tY

8 AWP voor water, klimaat en natuur (
7

I Paíij voor de DieÍen 1 í J

10 Belang van Nederland (BVNL) L
,I1 BBB J ?
12 JA21 z +
13 GOUD 1

l-r

Totaal: & t1 o



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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*tÀ= Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaaI
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

TeltafeInummer

2Aq

Naam

Tafelleider

ïafelcontroteur

o

Coördinator tethal
(bij tetverschitten)

5 6

C-anW De-,,si5
JtL USe-n

A rwhql^ BU Lte"l
0a,t

rvscl,l



Pagina 2 van 18

Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembuÍea , 0í(,
Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vull u dat in)

Vul híeronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen A ++B
Aantal geldige volmachtbewÍzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 7o

O Aantal geldige kiezerspassen

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

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 0Lí3

Aantal ongeldige stembiljetten G L

a
' Tel v@r dit onderdeel de aantatlen stemmen die op elke líjst ziin uitgebrachl bij elkaar op

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

O Ja. Ga verder met Íubriek 4

El Nee, maar het stembureau heeft een verklaring gegeven voor het verschil. Vul hieron

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

der het aantal stembiljetten in dat meer

1. Aantal toegelaten kiezers

c I

8qq

2. Aantal getelde stembiuetten

F 6

Bst

3. Verschil tussen het aantal toegclaten kiezers en het aantal getèlde stembiljetten

o

Aantal blanco stembiljetten

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

E Nee, er is een onveÍklaard verschil. Ga verder met het veNolg van rubriek 3
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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)

4.2 +78
8.2 10

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

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

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

8qg

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

E Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

! Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Vet*laar het verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is er een stembiljel te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hieronder de anderc veÍklaÍingen en hoe vaak ot sprake vad was)

Allat 2x h4&tdd, t/taar a- bt+ft (b4 @ídcl4il n/2f
*eltA< Weor,on,ertrb*.i-tt^a1fu ,"^L,ore<

ffiLD€7 D..-ze ;,'* stÍ2/4

ffiooa o*r dt telt tc k!b\.'UU (JL

Hoe vaak is eÍ geen verklaring voor het verschil? L

o.2

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere veÍkiezing aangetroffen?

E Nee

tr Ja, er zrn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezeÍspassen van de verkiezing van

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

verzegeld en overgebÍacht naar het college van burgemeester en wethoudersihet bestuurscollege

Noteer híer het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kíezerspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

(Afhankelik van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke Ust één of twee.)

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineeÍde stemmingen



Lijst 1 Water Natuurliik
Zet in elk vakje één cijÍer. Begln rechts, met het laatste cijler.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Kolpa,
B.J. (Ruud) (m)

de Roon
B.C.J. (Bobin) (m)
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o
I

I

Zwetsloot,
o N. (otto) (m)

10

't9

o
van Zoelen.
A.M (Agnes) (v)

1 1

'|
van Cappelle,
M J (Josien) (v)

6
2

M.E.J. (Margot) (v)

5
3Hovingh,

E (Eíik) (m)

/1
4

5

6

7van deí Zee.
H (Rieks) (m) Z

2

3
3

Neeleman,
A J.C (Arian) (m)

12Doglerom,
N (Klaas) {m)

-)
L I

13Schreuder.
E.A. (Elske)(v)

1

1

Clavaux
M B W. (Mark) (m)

Oskam,
T (Im) (m)

14

15

Biljoen,
M H. (Marvin) (m) 1

1?Bongers,
J (Hans)(m)

18Moralis,
B A (Brigifle) (v)

Totaal

I de eoer,
I R.A (Rens) (m)

lHui1g"n..
| ÉN.J. (Fíank) (m)

lv"tor,r,1""n,
lC. 

(Chris)(m)

11

l
1l

il

3I

r6

E il



Lijst 2 VVD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

IGeselschap,
J.H (Jock)(m)

2Habben Jansen
C. (Coo (m)

3van Nauta Lemke.
J C L. (Jacqueline)(v) I I

I

3
4Jumelet,

V.J A. (Vincent) (m)

5de Hoog,
J (Jaco)(m)

6Sikkens.
D E (Daniël) (m)

7KreetÍt.
M.A. (Mick) (m)

Ivan Hof,
D.H. (Dick)(m)

Timm-
van Ruitenburg,
K.C. (Kaíin) (v)

Gerretsen.
A.M.D. (Annemarie) (v)

10

9

I

l'lKolster,
J.S. (Jeroen) (m)

12van den Eijnden.
P FJ (Paul) (m) i

a-) c

I

4

o

+

Totaal m



Laist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.
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o

o

1van Heemsl.
W R (Wim) (m) I

I
2Hazelebach

A (Arjen)(m)

3Heinecke,
J H {Anneke) (v) I

4Klappe.
A L (Lauíens)(m) L

5van der Boor.
WAÉ(Wim)(m)

6van Duin.
M.J (Menno)(m) 1

7Goudriaan-
de Vries,
G.J. ÍGeíio)(v)

L

8Fox
D W (Oavid) (m)

I
Derickx.
C.L (Coen) (m)

van der GíaaÍ,
C (Cees) (m)

't0

9

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

]12Beek,
R G (Rob) (m)

I 1

Naam kandidaal &
kandidaatnummeÍ

Totaal tr



Liist 4 SOPLUS Pag. 8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Valk,
H (Jet)(v)

Mulder,
J W. (Joke) (v)

'|

2
/

/
3Drenlhen.

J. (Hans) (m)

4l,.4osch.
A S (Dnes) (m)

2
5Veíkoelen,

PJ.H.D. (Ellen) (v)

2 Z

I

I

Totaal
rT T

Ít

t l



Lijst 5 SGP-ChristenUnie
Zet in elk vakie één ciiler. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

i Verdoes

lwJ (wi[em-Jan) (m)

15
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

O

o
(FÍedeírque) (v)

16

(l

I

van der Spek,
M.C. (t',4aíin) (m)

van den Bergh-Kempenaar,
tvl. (Greet) (v)

1

2

3van der Ham,
J W. (Jan Willem) (m)

4Spoelstía,
S T (Sipke)(m)

i
Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

van der Boesl,
B í8art) (m)

5

6

'7

J
7Schippers,

J A (Jan)(m)

8Groenendijk-de Vries.
H A (Hrlde) (v)

IOosterwijk.
C A. (Maíco) (m)

van Midden
PJ (Pieo (m)

de Jong,
M.J. (Mart-Jan) (m)

10

ll

12van deí Slik.
H.J. (Helmert) (m)

Weijers,
J.w. (wim) (m)

Grauss,
M K A. (Michiel) (m)

14

Wassink.
H.W (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

17

't8

19Bíuin.
A.S.J. (Alexandeo (m)

de Vries.
W A. (Walteo (m)

Pool,
H. (Henri)(m)

21

20

22de Waal-
van Asperen,
[,] M. {l,raria) (v)

23Vente,
A.J. (John)(m)

24van der Lee.
W (Wim) (m)

25van den Beíg,
C PW. (Peter) (m)

26den Hollander
L (Rens) (m)

van der Wende.
A. (André) (m)

2A

29Herjbo€r.
J.P (Paere0 (Ín)

30BIokland,
J. (Hans) (m)

Subtotaal I Subtotaal 2

I ,Totaal (l + 2)

de Leede,
J (Jan)(m)

tÈ l tr



I 1
1Visscheí,

T. (Teun) (m)

2van Leeuwen,
H.G ir. (Hans) (m) I

lJ
3Kousiouri.

C (Christjna) (v)

I

4Huizinga,
J (Jos)(m)

5Pronk.
M.C. (Marieke) (v)

,')

6Slappendel,
F.E. (Fred) (m)

7Benard,
A. (Arjan) (m)

Ide Leeuw,
A J. (Aínold) (m)

9von MeijenÍeldt,
FH. (Frits)(m)

10

B G (Saskia)(v) I
11Ooslerlaan,

A A. (Arnold)(m)

12Veíbeek,
J A (Jan) (m)

13Larooij,
K (Kees)(m)

'".14Eskes-
van Utecht,
E.C. (Christine) (v)

15Ziilstra,
W (wybe) (m)

16Gens,
T M.B. (Dorenda) (v) I

Liist 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18

o

o

3 a)Totaal



1Boer q
2de Jong,

D

Biemond
T,

4de Jong,
I,C

5Boender,
w.c

6Stolk.
J,P

7Heuvelman,
C H,M.

8Ziiderlaan

Ide Vreede,
J.J

10Koolhaas-
van den Ban
T,C.G,

11Kok,

12Slob-Verburg

13Mostert,
D,H.

14Veíduín,

't5
Ooms,
J,C

Jansen,
H,

17Vonk NoordegraaÍ
J,

18van den Heuvel.

19Koelewijn,
H,J,

20Zuidbroek,
B.

Bos.
HH.

22

de Groot.

Beijm,

25de Jong,
PP

Lijst 7 Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechls , met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag.11van 18

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen

van der Spek
D.

26

o

o

2AVerdoold,

31

29

30Oliemaíj
J,J

Oudijk
c

Scheer

I
32Knolle

J

I
34Slingerland

J I

Subtotaal í Subtotaal 2

Totaal ('l + 2)

27

I
I

tr
tr

I

l

++

-----t---------f-----i

van der Wel
JC

---f------l

de Jong,

tr E
]E



1

A B. (Lex) (m) ]

i2Kors,
I (lvo) (m)

3Boks,
G M. (Geíard) (m)

4van Zeijl.
WJ.N4 (Hans) (m)

J 3
5van Beíkel,

C.M.C. (lnge) (v)

6

4
van zeijl,
K.S. (Kíista) (v) I

IMughal,
A. (Aroen)(m)

ITwigt,
A.P (Paul) (m)

+
10l'rulder.

J G (Joost) (m)

1l

'12SmilRaggers,
G. (Geke)(v)

13Knuistingh Neven
B (Ruben)(m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

l""L
A N (Nelleke)(v)

Smrt,
J J. (John) (m)

7

a

-L

1tr-f-
-L



I
'|

Rozema,
J.G. (Jaap)

2Jansen,
E G.J (Linda) s o

L
3Ventevogel,

T C (Íommy)

I 3
4Coskun,

Z P lPinat)
5van der Waít.

W A. (Tony)

.)
6

R.J. (Roben Jan)

7van der Kemp,
[, (Madelon) I 1

8de Jong,
C.D.M. (Carmen)

3
Iirol.

D (Daan)

10van der Laan,
J (Jaspeo I

11ong,
J J.C.K. (Johan)

t2van Tienhoven-van der
Hoeven,
J. (Jeroen)

1

1
13van Geesl

F (Frank)

14Maarseveen,
M C (Marco)

15Mrnasian
A (Armen)

6

Lijst 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijíer. Begln rechts, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 13 van 18

o

Swaans,
N,4 L (Louise)

16

o

1 5 YTotaal

I



1 )

Pag. 14 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

2Totaal

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)

Bogovac,
S. (Slobodan)(m)

II



1d6 HaaÍ,
N M W. (Nicki) (m) I o

I I2de Jong,
lí J (Manelle) (v)

3Bogaard,
A (Arie) (rh) I

4Nieuwenhuis
C J (KeesJan) (m)

It5

6Oudijk,
P (Paul)(m) 4)

7Meerkerk.
G.J (Jack)(m)

8Muldeí,
A J. (Arjan) (m)

ISpeksnijder
J. (Jan) (m)

't1
Merks,
A J M. (Ad) (m)

12Oosterom,
C.P. (Niels)(m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet in elk vakie één ciiÍer. Beqin rechts , met hel laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o
Ko€tsaer,
HJP(Hendrik)(m)

't0

o

3 7Totaal

de Vos,

] 
P {Petra) (v)

E

I

I
Ë
l3



Lijst 12 JA21
Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 1ó van 18

o

o

18íeet,
M.C. ([4arcus)(m) I 5

I

B

Smils van Waesbeíghe
R P.lM (Raymond) (m)

Lens van Rijn,
J.M. (Dennis) (m)

2

3

34Sandmann.
M.PC. (Matthijs) (m)

Totaal -[-t-El7



1Oosthoek.
B.H.J. (Baoul) (m) 4

2Lammertink.
A.G H.M. (Ton) (m)

3Weermeaer.
O Y (Dianca)(v)

4de Man.
A.A (Aad)(m)

Liist 13 GOUD
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rèchls, met het laatsle cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 17 van 18

o

o

/Totaal
-T;



Pag. 18 van 18

ls er vooÍ 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?

tr Nee

6. Verschillen met de dooÍ het stembureau vastgestelde liisttotalen

o

o

Lijstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembuÍeau op het verschil

I /& óni;&Lrp .rba,, c-e -
c U c 0

1u\l-UWdor, n^íar.{ót l/)4-Ll LL?r(4t
U

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


