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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

1a Stembu reaugegevens tijdens stemminq

Adres/localie stembureau Dag Maand Op6ningslijden (van - lot)

lo5 l5 o3 Z<_> z3 o7 3o ?t oo

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

Adres/localie slembuíeau Dag Maand Openingstijd€n (van - lot)

1b Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jeat Titd - ioo

E rTrzólDatum

Waar vond de tellang (op lijstniveau) plaats?

la [De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1. Stèmbureau, locatie en openingstijden

ot7i c.^Wl iLt

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

?-\§or (loz ?,o1'7

[-T-t

t--T-- [-T-t
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QJL
Vooílelters Achternaam

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was

Aanwozrg op hel slembureau

Dag Maand Jaermt
7L
-7=t
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T,ld (van - tot)
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Voo etleÍs Acht€rnaam Dag Maand

Dag Maand
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2. Aanwezigheidstembureauleden

SHIFT 1:
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

A qqt

B S}
€ I

o

o

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal loegelaten 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

Aantal ongeld ige stembiljetten

Tolaal aanlal getelde stemmen ( E + F + G = H )

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

E í35
F It
G .L

5qb

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

StQD

4. Aantal ultgebrachte stemmen

H
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezars (rubiek 3, onderdeel O) en het aantal uitgebrachle
stemmen
@bnek 4, onderdeel H)?

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

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Vefineld hiercndet het aanlal keoí dal de ondarstaancle silualies zich hobban vooryedaan

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het veÍschil
(vermetd hierondar de andere vetklatingen en hol aantal keer dal deze siluaties zich hebben vootgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Mogelike verklaringen voor het verschil
Vaímeld hierondet hel aanlal kooÍ dat de onde6laanda silualies zich hebben voorgodaano

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinag is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(veím6ld hiorondet de andeíe vet*latingen en hel aanlal keer dat doze silualies zich hebben voorgodaan)

alrrY rle t cr-rr{
I

5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachtè stemmen

3

3Aantal keren dat er geen verklaring is voor het veÍschil

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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Hebben aanwezige kiozeÍs bezwaren geuit?

Bezwaren zin klachten of opmerkingen van kiezers.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tidens de stemming: het slembureau is moeiliik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokie.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaal 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 het stembureau het niet eens is met de

kiezer. Heeft het slembureau een rcactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

LglgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bt'»t*t o \.L i t [r.-n =QthruLtt\) 'Y! C
.l

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Vootbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niel gekomen, de sfemöus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom hel slemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bizonderheden en vermeld hoe vaak híer spÍake van was.

LglgEi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

Yv\ c^,'J

, Jt)Q<- '/
!b§cl,,p,

Qn Lt{ q

6. Bèzwaren van kiezers

7. Onrogelmatlghedenofbijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezig zijn
Dal zin in elk geval de voorzitter en minimaal lwee andere stembureauleden.

a

o

glg U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNotgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

2

3 C) u'* ,,-,. f-, 'tLr'
4 Rr:/". r, ,rl , l-ler. lr ,u.l t/\\.t-l't=G 11

5

6

7

1 \ lJ,r,* K,\.r,rnr,í\

[ilr,-,d^, .?-.o,oot7 
ir8-9,,*2
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjstnummeren Lilslnaam

a

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

í Water Natuurliik T
.)
)

2WO t 2
3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 8, b

4 50PLUS a_ b
5 SGP-ChristenUnie L 5
6 COA \. q

7 Ons-Platteland \

8 AWP voor water, klimaat en natuur À U

I Partij voor de Dieren L t

í0 Belang van Nederland (BVNL)
n
D

íí BBB ? b

12 JA21 \ s

í 3 GOUD +

Totaal: s ? 3
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a

o

Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Deel A
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=À-

Gemeente
Rotterdam

o

Stembureaunummer

Proces-verbaal
Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Tettafelnummer

(Br
Naam

Tafe[[eider

Tafelcontroteur

Coördinator tethal
(bij telverschitten)

o

L 0 5

5. r* 4.r.-

Al frlL,n



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)

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubriek 3 van het Noces-varbaal van
het stembureau).

Aantal geldige stempassen A 4qt
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk oÍ via ingevulde stem- of kie2erspas) B 4-t

c la Aantal geldige kiezerspassen

Hat aantat tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = O )

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenlelijk slembureau/stembureau voot het
openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E EZ5
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten G z
(t

Het totaalaanlal getelde stembiljelten ( E + F + G = H )

' Tel v@r dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijsl zijn uitgebracht bij elkaat op.

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, maar het stembureau heefl 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.

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

1. Aantal toegelaten kiezers

F \\

b4§

Pagina 2 van 18

D Éqq

2. Aantal geteldo stembiljetten

H

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
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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 A.2 4qt
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas) 8.2 \ +
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2 1..\

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenleliik
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 )

ls het aantal toegetaten kiezers (D.2) en het aantalgetelde stembiljenen tubiek 2 onder H) gelik?

H Ja. Ga verder met rubriek 4

o tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meeÍ geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

o Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(vefineld hierondor de andeÍe verklaringon en hoo vaak er spíake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

5.1§o.2

tr Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

Nee

tr Ja, er zijn stembiljetten/slempassenivolmachtbewiizen/kiezerspassen van de verkiezing van

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezorspassen dat is
aangetroffen.

o

5. Aantal stemmen peÍ l[st en per kandidaat

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

Zie volgende pagina's.

o

4. Bij gecombineerdé stemmingen



Lijst 1 Water Natuurlijk
Zel in elk vakie één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Pag. 5 van 18

o

o

s <)
ö

1van Cappelle,
M.J (Josien) (v)

2Kwee
M.E J. (tvlaígot)(v)

t3Hovingh,
E (Eíik)(m)

4de Boer,
R.A. (Bens) {m)

2J5Huijgens,
FN J (Frank) (m)

6

7

8Kolpa.
B J. (Buud) (m)

9de Boon,
B C.J. (Robin) (m)

10Zwelsloot.
O.N (Ono) (m)

Nëeleman.
A.J.C. (Arian)(m)

Dogterom.
N {Klaas) (m)

11

12

4
/-

13

14

I15

I
r6Biljoen,

M H. (Marvin) (m)

17Bongeís,
J (Hans) (m)

18Moíatis.
B A (Brigine) (v)

19van Zoelen.
A.N,l. (Agnes) (v)

Tolaal

Veldhurjsen,
C (Chris) (m)

I van der Zee,
H (Bieks) (m)

E"^,-""
E A (Elske) (v)

Clavaux,
M.B W. (Maík) (m)

Oskam,
T (ïm) (m)

1ÍB
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Zet in elk vakie één cilÍer. Begin rechts , mel het laatsle cilÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr

Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

o

o

v
2Habben Jansen

C (Cor) (m)

I

3

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

'lde Hoog,
J. (Jaco) (m)

6Sikkens.
O E (Danièl) (m)

I
7KreeÍtt.

M.A. (Mick) (m)

van HoÍ.
D.H. (Oick) (m)

Íimm-
van Buatenburg,

I

I

L10Gerretsen,
A.M D. (Annemaíie) (v)

11Kolster,
J.S. (Jeíoen)(m)

12van den Eijnden
PF J. (Paul) (m)

Totaal

van Naulà Lemke.
J C L. (Jacqueline) (v)

,| tl
lt
,l

T

1 ruL



q )
1van Heemst.

W.R. (Wim) (m)
I
a
,{

2Hazelebach
A. (Arjen)(m)

3Heinecke.
J H (Anneke)(v)

3
4Klappe,

A L. (Lauíens) (m)

1
5van der Boor.

c6van Duin.
M.J. (Menno) (m)

7Goudriaan-
de Vries.
G.J. íGerio) (v)

IFox,
D W. (David) (m)

IOeíickx,
C.L. (Coen) (m)

1
10van der Graal.

C. (Cees)(m)

Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

312Beek,
B.G (Bob) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

a

o

Totaal

3l
1

l

l1

lww



Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

Zel in elk vakie één cijíer. Begin rechts, mel het laatsle ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

o

o
1Valk.

H. (Jet) (v)

)c

2
2Muldeí,

J.W (Joke)(v)

0

)
t

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

3

5

Drenthen,
J. (Hans)(m)

Mosch.
A S. (Díaes) (m)

6Totaal

4

cI
-T_



Liist 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

Zet in elk vakje één cijler. Begin rechls , met hel laatste cliÍër.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

van der Spek,
M C. (Martin) (m)

van der Wende
A (Andíé) (m)

27

29

30

o

o
den Uil,
J. (Jan) (m)

Bíuin.
A.S.J (Alexande4 (m)

19

de Vries,
W A (Walter) (m)

20

Pool,
H. (Henri) (m)

21

van den Berg.
C.P.W. (Pete0 (m)

oZ
van den Beígh-Kempenaar
M. (Greet) (v)

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

2

4

5

Spoelstra,
S T (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J (Koos)(m)

1

van deÍ Roest.
B. (Bart) (m)

Schippeís,
J.A. (Jan)(m)

6

7

1
Groenendijk-de Vries
H A (Hilde)(v)

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

10

1'l

8

IOosterwijk,
C.A (Marco)(m)

van Midden,
PJ (Piet) (m)

12van der Shk.
H J (Helmert) (m)

l3Werjeís,
J W (Wim) (m)

7
Grauss,
M.K.A. (Michiel) (m)

Veídoes.
W J. (Wallem-Jan) (m)

Nieuwenhuizen,
FIL (Frederique) (v)

14

15

16

Wassink,
H.W (Erik) (m)

22

24

M t\,4 Mar

van der Lee
W (wim) (m)

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

de waal
van Asperen,

28

Subtotaal 2

Totaal ('l + 2)

2

I

u

E;H"rr",d-
E(Rens)(m)

26

-1

de Leede,
J. (Jan) (m)

Heijboeí.
lJ.P (Pieteo (m)

lBlokland.

lJ. (Hans) (m) t

17

18

fllSubtotaal 1 I
I

---r--______'l

I



1Visscher.
T. (Teun) (m)

2

H G.[r. (Hans) (m)

A
3Kousiouri.

C (ChÍistina) (v)

Z
4Huizinga

J (Jos) (m)

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

6Slappendel
F.E (Fred) (m)

1
7Benaíd,

A. (Arjan) (m)

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

von MeijenÍeldt,
F.H (Frits) (m)

1
10

BG (Saskia) (v)

11Ooslerlaan.
A.A. (Arnold) (m)

12Verbeek,
J.A (Jan) (m)

13Larooij,
K (Kees) (m)

Eskes-
van utrecht.
E.C. íChrisline) ív)

15ZijlsÍa,
W. (Wybe) (m)

1
16Gerts.

T N,l.8. (Dorenda) (v)

Lijst 6 CDA Pag. 10 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatsle cijrer.

o

o

Totaal

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

L

I

t
14

f'

I TI/E_]



Liist 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

26

fi I
o

Siingerland
J

$

O

I

1

van der Spek
D,

Verdoold,

29Scheer,

31

30

33

Olieman,
J,J.

Oudijk
C

J,C,

Knolle,
J

1Boer

é

1
2de Jong,

D,

3Biemond
T

4

5

de Jong
IC

Boendeí,
WC

6

7

8derlaz')

I

an

't0

'll

12

13

14

15

't6

Kok

Slob-Verburg.

líostert
DH

Verduiin,

Ooms,
J C.

Jansen,
H,

Vonk NoordegraaÍ,
J,

17

18

19Koelewrjn.
HJ

van den Heuvel

21

20

22de Jong,

Bos,
HH

Zuidbroek,
B

23

25de Jong,
P.P,

de Gíoot,

Beijm
P

Subtotaal 1
')/ Subtotaal 2

10 11t

trrr.s*
lo,

Totaal (1 + 2)

H+

tt

U
ïStolk,

H*,ra["*
cHi,

32

de Víeede.
J,J.

Koolhaas-
van den Ban,
TC,G.

l
I

IrI

24

I

1l



Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur Pag. 12 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

o

o

l

,|
Welter.
A.B. (Ler) (m)

2Kors,
I (lvo) (m)

13Boks,
G.M. (Gerard) (m)

3
L

van Zeiil,
W.J.M. (Hans) (m)

van Berkel.
C.M.C (lnge) (v)

4

5

1
-í

Krol,
A N (Nelleke) (v)

van Zeiil,
K S. (Krista) (v)

6

7

1
IMughal,

A. (Aroen)(m)

9Twigt,
A P. (Paul)(m)

10Muldeí,
J.G. (Joosl) (m)

l1Smit,
J.J. (John) (m)

12Smit.Baggers
G (Geke){v)

1
Knuistingh Neven,
B (Ruben)(m)

Tolaal

13

T

c

I

tJ)



L 3
,|

Rozema,
J.G (Jaap)

+2Jansen,
E.G.J. (Linda)

3Venlevogel,
T.C (Tommy)

ó
5van der Warl

W A (Tony)

Vonk.
R.J. (Bobert Jan)

7van deí Kemp,
M. (Madelon)

Lde Jong,
C.D M. (Carmen)

Mol,
D (Oaan)

10van der Laan.
J (Jasper)

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

12van Iienhoven-van der
lloeven,
J. (Jeroen)

13van Geesl
F (Frank)

14Maarseveen,
M.C (Marco)

o1-
15Minasran,

A (Armen)

?
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Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laalste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Coskun,
Z.P lPinat)

4

o

Swaans.
M L. (Louise)

16

o

Totaal

I

6

9

-t-[E-m
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Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met hel laatste ciiíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bo9ovac.
S. (Slobodan) (m)

o

a

1 t)d)

Totaal N]



3 \f
1de Haaii,

N.M.W. (Nicki) (m)

L 52de Jong,
M J (Maíielle)(v)

0
3Bogaard,

A (Aíie) (m)

a
4Nreuwenhuis.

CJ (KeesJan) (m)

')5de Vos
P (Petra) (v)

I
6Oudijk,

P (Paul)(m)

0
7Meerkerk.

G J (Jack) (m)

(]
8MuldeÍ,

A J (Arjan) (m)

t
ISpeksnijder

J (Jan)(m)

0
Koetsier.
H J.P (Hendíik) (m)

11Merks,
A.J.M. (Ad) (m)

I

12Oosterom.
C P (Niels)(m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls , mel het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer

o

o

Totaal

_.1

10

4

-i

[[rY];]



lr
I

IBreet,
M.C. (Maícus) (m)

I
2Smits van Waesberghe,

R P[.4. (Raymond)(m)

3Lens van Bijn.
J. t\4. (Dennis) (m) q

1
4Sandmann.

M P.C. (Manhiis) (m)

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal [T,E]



IOosthoek
RHJ (Baoul)(m) l

2Lammerlink,
A.G.H M. (Ton) (m)

3Weërmeieí.
D.Y (Dianca) (v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

a

a

TTotaal

-1

E
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6. Vercchillen met de door het stembureau vastgestclde lijsttotalen

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

tr Nee

a

a\

D Ja -> vulde navolgende tabelin en geef zo mogelijk een verklaring

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschil

l\ 16 1s l},ba - I
1'L

t

Frb óÀ
I

+2-
I

Liistnummer en
-naam

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau


