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De verkaezing van de leden van het Hoogheemraadschap van Schaeland en de Krimpenenr,/aard
in maart 2023
Gemeente Rotterdam
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Adreílocalie stembureau Dag Maand Openinqslijden (van - lol)

loo ls ó1 3o L\ oo

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

Adres/localre stembureau Daq Maand Openrngstrlden (van - lot)

í b Stembureaugegevens tijdens !C!!!.ng (op lijstniveau)

WanneeÍ vond de telling (op liJstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar Tild (van - tot)

() Ef sq [oE.{E

o
Waar vond de telling (op lajstniveau) plaats?

g De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stembureau, locatie en openingstijden

o.-\= tco cr3 Lo Lj

t

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1a Stembureaugegevenstijdensstemminq

Datum:

[-T-t

=b:r,
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Houd per slembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was

SHIFT I:
Aanwezig op hel slembureau

Deg Maand Jaaí Írld (van - toi)
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3. Aantal toegelaten kiezors

Vul hieronder de aanta en geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geld ige stempassen

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

Aantal geld ige kiezerspassen

8zq
B +3
c 1

o
U gaal nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde slemmen moet gelíjk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H)
Vul hieronder de aantallen ín en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E A8L1
Aantal blanco stembiljetten

Aanta I ongeld ige stembiljetten

F 1O
G 2-

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

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

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

(
I

H



Pag. 5 van 10

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

tr NEE ) Ga dan door naar rubríek 6-
E JA ) Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

EÍ ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Veííneld hieronder hel aantal koet dat do onderslaando situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vemèld hiercndeí de ande@ verklaingen en het aantal keer dal dezo situaÍios zich hebbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is vooÍ het verschil

Er ziin mindeÍ stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder ziin geteld ()^

o
Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vemold hiercndat hel aanlal koor dal de onderslaande silualios zich hebben vooígedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat eÍ een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veímeld hie@nder de andeÍo votklaíingen on het aantal koer dal deze situatios zich hebbon voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil L

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkíngen van kiezers.
voobeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een slemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resullaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als hel stembureau het niet eens ís met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

L9t9p! noteer qeen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tíjdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat oí zíjn niet gekomen, de stembus was vol on er was
geen tweede slembus, hel brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

@!3p! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig heden en bijzonderheden

7. OnregelmatighedenoíbijzondèÍheden

6, Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden díe bij de telling aanwezig zijn
Dal zijn in elk geval de vootzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

ElgË U vult in rubriek I alleen de namen in.

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

Name. sienrb!reauleden

o

o

H ttnr,r lee

-r.u L
\ Sd

M

r I

8. Stembureauleden aanwezig bij de tèlling

1

2

3 \

4

5 () . Or.>.sLr'.(f>Íw .

6

7

1 1 (, r)a,.^zrót.r

2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Liishummor 6n L'lshaam

o

o vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E'

1 Water Natuurliik 1 a_ 1
2WO 6 g
3 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.) a q q
4 5OPLUS 5 7
5 SGP-ChristenUnie

(-)

6 CDA .3 +
7 Ons-Platteland t -

I AWP voor water, klimaat en natuur c.) q
I PartÍ voor de Oieren T 1_

10 Belang van Nederland (BVNL)
(j) oJ

í1BBB L tl f,
12 JA21 1 2 :r
í3 GOUD 1 Z

Totaal: R .9 L-t

c)

__l

-l
I
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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

Proces-verbaalo

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

o Teltafelnummer

6" €")

Naam

Tafetteider

Tafetcontroleur

Coördinator tethat
(bij tetverschitten)

L 0 0

O" R " ./. t/iXr Saiut
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Stembureaunummer

Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea t 1@
Zt rlz, /rra/r /a

Aantal geldige stempassen A ,il.4
Aantal geldige volmachtbewijzen (schífrelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 73

O Aantal geldige kiezerspassen

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau/stembureau voot hel
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

G 2
a

Het totaalaantal getelde stembiljetten ( E + F + C = H )

'Telvoor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bijelkaar op

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

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

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

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

c /

3í8

2. Aantal getelde stembiuetten

E s8à
F c/

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

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

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het slembureau (zie rubriek 3 van het proces-verbaal van
het stembureau).

Hel aantal tol de stemming toegelaaen kiezers ( A + B + C = O ) D

1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal ongeldige stembiljetten

H

Ja. Ga verder met rubriek 4.
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembuÍeau de stempassen,
kiezeÍspassen 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)

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliih
slembureau. Íel op! ( A-2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

.2

o
É Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, eÍ zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantaltoegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljeften. Vermeld hoe

vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

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

Hoe vaak heeft een kiezeÍ het stembiljet niet ingeleverd?

o
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgeÍeikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vermeld hiercndet de andore verklaringen en hoe vaak er sprake van was)

8.2

o.2

ts het aantat toegetaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembilietten (rubriek 2 onder H) gelíik?

C Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?



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

tr Nee

fl J er zljn stembil passen/volmachtbewUzen/kiezerspassen van de veÍkiezing van

ffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden veÍpakt en worden

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

Noteer hier het aantal slembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is
aangetroÍfen.

o

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat



o
1van Cappelle,

tí.J. (Josien)(v)

2Kwee.
M.E J. (Margot) (v) /, 3

ó,
3Hovingh,

E (Eíik) (m)

)
4de Boer,

R A (Rens)(m)

/
5Huijgens,

F.N J. (Frank) (m)

6Veldhuijsen,
C (Chris) {m)

)-
van dea Zee.
H (Bieks) (m)

3
Kolpa,
R J. (Ruud)(m)

de Roon.
R.C J. (Robin) (m)

8

I
/

4
10Zwetslool,

O.N. (Otto) (m)

1'lNeeleman,
A.J.C. (Arjan)(m)

'12Doglerom,
N (Klaas)(m)

L't3
Schreuder,
E.A (Elske) (v)

14Clavaux.
MBW (Mark) (m) /

15Oskam,
T (Iim) (m)

16Biljoen,
M.H ([rarvin) (m)

17Bongers.
J (Hans)(m)

/
18Moratis,

B A (Brigitte) (v)

19van Zoelen.
A M (Agnes) (v)

Lijst 1 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Pag.5 van 18
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1Geselschap.
J.H. (Jock)(m) + n

í-"t
2Habben Jansen

C. (Co0 (m) r
3van Nauta Lemke

J C L (Jacquelrne)(v) ,l.L
,)

4Jumelet,
V.J.A. (Vincent) (m) ,

5de Hoog.
J (Jaco)(m) /,

/
6Sikkens.

D E (Daniél) (m)

/
7KreetÍt

M.A. (Mick) (m)

Bvan Hof,
O.H. (Dick)(m)

ITimm-
van Ruilenburg.
K C (KaÍin) (v) /

)
l0Geríetsen

A Nr.D (Annemarie)(v)

l1Kolster.
J S (Jeroen) (m)

't2van den Eijnden
P FJ. (Pa'rl) (m)

Liist 2 VVD
Zet in elk vakie één ci,Íer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

o

o

Totaal I4À



Liist 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Pag. 7 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van Heemst,
w.B. (Wim) (m)

o

Beek,
R.G. (Rob) (m)

12

o

/ I f
2Hazelebach.

A (Aíjen) (m) (,

t 3Heinecke.
J.H. (Anneke) (v)

Klappe,
A.L. (Laurens) (m)

3

4 I
5van der Boor.

WAF (wam)(m)
,)

OU
6van Duin.

M J. (Menno) (m)

2
Goudriaan-
de Vries,
G.J (Gerio) (v)

Fox.
D.W. (David) (m)

I

I

IDerickx,
C.L (Coen) (m)

l0van der Graaf
C (Cees) (m)

11Beckhuis.
H (Helmut)(m)

Totaal

1

I

WM



? 2
,l

Valk,
H. (Jet) (v)

2Mulder.
J.w. (Joke) (v) 6

1)Drenthen,
J. (Hans)(m)

4Mosch.
A.S. (Díies) (m)

"(,
c

5Veíkoelen.
PJ H.D. (Ellen) (v)

Lijst 4 50PLUS
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin Íechls , met hèt laatste cijíer.

Naam kandidaet &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18
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Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van deí Spek,
M.C (Martin) (m)

den Hollander
L (Bens) (m)

van deí Wende,
A. (André)(m)

de Leede,
J (Jan) (m)

2A

Heijboer.
J P. (Preteí) (m)

29

Blokland,
J (Hans) (m)

30

o

o

1
5van den Bergh-Kempenaar,

M (Greet) (v)

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

2

3

4SpoelsÍa.
S.T. (Sipke)(m)

2u

5

6

7

Hoogendooín,
J (Koos)(m)

van der Roest.
B (Bart)(m)

Schippers.
J.A (Jan) (m)

8Groenendijk-de Víies
H A (Hilde) (v) /
Ooslerwiik,
C A (Marco) (m)

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

van deí Slik.
H.J. (Helmert)(m)

10

1t

l2

13

van Midden,
PJ (Piel)(m)

Weijeís,
J.w. (Wim) (m)

14Grauss,
M K A. (Michiel) (m)

15Verdoes.
W.J (Willem-Jan) (m)

16Nieuwenhuizen
F LL. (Frederique) (v)

17wassink.
H.W. (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan) (m)

Bruin.
A S J. (Alexande4 (m)

18

19

de Vries,
W.A. (Walteo (m)

Pool.
H (Hení) (m)

2l

20

de Waal-
van Asperen,
M M. (Marja) (v)

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

van deí Lee.
W. (Wim) (m)

van den 8erg,
C PW. (Pele0 (m)

1 I
ï

Subtotaal 2

tï

[-rTTa

-

-1

l
Subtotaal 1

Totaal (1 + 2)

r-[TTA
twe



2 { J
1Visscheí,

T. (Teun) (m)

+2van Leeuwen.
H.G M. (Hans)(m)

r3Kousiouíi.
C. (Christina) (v)

I4Huizinga,
J (Jos)(m)

7
5Pronk,

lvl.C (Marieke)(v)

6

7

8de Leeuw.
A.J. (Arnold) (m)

Ivon Meiieníeldt,
F.H. (Frits)(m)

/
10

B.G. (Saskia)(v)

t1Oosleílaan.
A.A (Arnold)(m)

?.)

/u
Verbeek,
J A. (Jan)(m)

13Larooij,
K. (Kees)(m)

14Eskes-
van Utrecht,
E.C. íChristine) (v) /

r5Zijlslra,
W. (Wybe) (m)

16Gerts
T.M.B. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 10 van 18
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Totaal

Slappendel,
F E (Fred) (m)

làen""í
A (Arian)(m) +

I vte



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Boer. 26

o 34Slingerland
J

o

Reijm
P

24

Verdoold,

29

30Olieman.
JJ

Scheer

31

32

Oudrjk.
C

Knolle
J,

van der Wel,

5

I
4

/u

2

3

4

5

6

7

8

de Jong
D

de Jong
I,C

Boender,
WC.

Slolk
JP

Heuvelman
C, H, i/,

Zijdeílaan,

Biemond,
T

Koolhaas-
van den Ban
TC G

10

Ide Vreede
J,J,

Slob-Veíbuí9,

11

12

Kok.

1t

4
A)

13

14

N4ostert,

D.H

Verduijn

Ooms.
JC,

16Jansen,
H

Vonk NoordegraaÍ
J,

17

18

21

20

22

de Groot,

van den Heuvel

Koelewijn,
H J,

Bos,
H H,

de Jong

Zuidbroek,
B.

Subtotaal I Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

de Jong
PP

25

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

-l

1

-l

ll

Verhagen,
A,J,

E" d", Sp.k
D,

+
_l_

-L-L_]

+I
/

] ]

/lI
lrl---ï---t

15

l

19

l
l

TI WíI

H

tt

l
Ita
vlit

I
I

L



/
ó

z'..1
Welter,
A.R. (Lex)(m)

/
2Koís,

I (lvo)(m)

3Boks,
G.M. (GeraÍd) (m)

24van Zeijl,
W.J M. (Hans) (m)

/ I5van Beíkel,
C.N.4.C (lnge)(v)

/:L
6Krol

A N (Nelleke)(v)

7van Zeijl,
K.S. (Krista) (v)

8Mughal,
A (Aíoen)(m)

9Twrgl.
A P (Paul) (m)

10Mulder,
J.G. (Joost) (m)

11Smit,
J.J. (John)(m)

12Smil-Raggeís
G (Geke)(v)

Knuistingh Neven,
R (Ruben)(m)

Lijst I AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met het laatste ciiíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

3
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Lijst 9 Partijvoor de Dieren
Zet in elk vakje één ciiÍer. Beqin rechts , met het laatste cijler.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

3
1Ro2ema,

J.G (Jaap)

I2Jansen
E.G J (Lrnda)

?
,

Ventevogel,
TC (Tommy)

Coskun,
Z.P lPinat)

3

4

/
van der Waít,
W A (Íony)

R.J (Robeí Jan)

5

6

7van der Kemp.
tí. (Iradelon) /

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

IMol
D (Daan) /

10van der Laan,
J. (Jasper)

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

12van Tienhoven-van der
Hoeven.
J. (Jeroen)

13van Geesl,
F. (Frank)

3
14Maarseveen,

M C (Marco)

15Minasian.
A. (AÍmen)

/
16Swaans.

ir.L. (Louise)

ï ,)
4-/Totaal
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,)Bogovac,
S. (Slobodan) (m)

.1

3

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 14 van 18

o

o

) JTotaal

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

I



Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

,31de Haarj,
N.M W (Nacki) (m)

I2de Jong,
M J (Marielle) (v)

I
Bogaaíd,
A. (Aíie) (m)

Nieuwenhuis.
C.J (KeesJan) (m)

3

4

,
5de Vos,

P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul)(m)

/
7Meerkerk,

G J (Jack)(m)

8Mulder,
A.J (Arjan)(m)

ISpeksnijder,
J. (Jan) (m)

I
Koelsiéí.
HJP(Hendrik)(m)

Merks.
A J II (Ad) (m)

11

12Oosteíom,
C P (Niels)(m)

l0

l

Totaal l1d7t



Lijst 12 JA21
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaai &
kandidaalnummer

Breel,
M.C. (Marcus) (m)

o

a

fI
?

2Smits van WaesbeÍghe.
B.P N4 (Baymond) (m)

"1,

/

Lens van Bijn,
J.i/ (Dennis)(m)

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

3

4

Totaal
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Lijst 13 GOUD
Zet ln elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijler'

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

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

Lammertink,
A.GHM (Ton)(m)

D Y (Dianca) (v)

2

3

4

o

o

Totaal

1
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ls er vooÍ een of meer lrsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzi.ids het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeenteiijk stembureau?

tr Nee

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

o

a

LUstnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeenteliik
stembureau

Reactie gemeenteliik stembureau op het verschil

///tf / fiF /U/,r./ ,ré21
h/,,- 69 try,btu/'71,zZ
L,/5- /q ,r,r1r)UC;>
,óiV e JT 1aC ,eh,Ë;;?
ó,yt /? )-JÍ) ,zt*+;dr'l
irt'J 7/ ,rzért/rrs&
{»,t/tt /rr /rl ,iÀ7)22
í,) t;, // I /;, 4,,érJ;rÉ
r" v

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen
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