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Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Ste m bu rea u gegeve ns tijdens stemminq

Adres/localie slemburoau

LLO
Dag Maand

1.5 oi 2o2-a
Ope6ingslijde^ (van - tol)

ot 21 OO

o
Dag MaandAdres/localie slembureau Openingslijden (ven - tol)

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

WanneeÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaeÍ Trjd (van - lol)

Dalum 3 3oo5 2-o 2- \ DI (6

o
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

E De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

I

II
II

5

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

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.
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2, Aanwezigheidstembureaul€den

SHIFT 1:
Aanwezig op het stembuÍoau

Dag Maand JaaÍ Tijd lvan-lot)
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid bijde zitting aanwezig was.
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3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewizen en kiezerspassen in bijA, B en C
Tel bij D de aanta en bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

;72

c o

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

B

6zq

a

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 6r+
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

+
F (,

bZ+

52

D

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

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

C /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 ziin méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembilretten er ziin meeÍ geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieíondet het aanlal keèr clat de onderslaande silualies zrch hebben vooqedaan

o
Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelike verklaingen voor het verschil
veÍmelcl hierondet hol aanlal keer clal de ondetstaando silualias lich hebbèn voorgedaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd o
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermold hiorondet de anderc vorl<laringan on het aantal keer dal deze silualias zich hebben voorgedaan)

'l SCZvwp c\qt e^,,\ ttv:rt,aàe( q

1 telvzrc,ch',l b\ Lyre 1 1

1C

o

Aantal keren dat er een andeÍe verklaring is voor het verschil
(vermeld hie@nder de andere ve*laíingen en hel aantal keer dat deze siluaties zich hebben voorgedaan)

,1 0

o

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk 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 Íesultaat van de tellíng 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 stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer díe dan ook.

EtgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbljzonderhedeno
Waren er onregelmatigheden oí bijzonderheden tidens de stemming en telling?
voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zíjn níet gekomen, de stembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging aí en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal betnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmaligheden ot bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.

ELgp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

On rege lmatig hede n en bijzonderheden

\
t,

ll- [,.t k C

6. Bezwaren van kiezers



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bi de te ing aanwezig zijn
Dat zijn in elk gevalde vooaitter en minimaaltwee andere stembureauleden.

gLgE U vult in rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen stembuíeauleden

o

o

N, SteeI

C Kqollt,'ls b

/.-r>ocn -%e"t*ov^u

5 P, ", t-o F--rn,.n

N osVe(r.'., n,..
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlshummer en Liistnaam

Vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I 6 II Water Natuurlijk

ö2WD

I 13 Partii van de Arbeid (P.v.d.A.)

1 +4 50PLUS

B

516 CDA

37 Ons-Platteland

58 AWP voor water, klimaat en natuur

1 c o9 Parti, voor de Oieren

l'10 Belang van Nederland (BvNL)

L 311BBB

.3 512 JA21

1 o13 GOUD

II

Totaal: 6 1
,t

1

5 SGP-ChristenUnie

5

0

[[[tl
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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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=À=

Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

In te vu[len door het tetteam op donderdag 1ó maart
2023 in Ahoy Rotterdam

o Tettafetnummer

?D]

Naam

Tafelteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij tetverschilten)

2 2 0

H l-loSScu-n

{\,D,=,L-. L I
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U itkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea " U7 <>

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in) Uqt:e "s§

a

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stombureau (zie rubriek 3 van het Noces-verbaal van

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifrelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezeBpas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

5-t2

é

Vul híeronder de aantallen in zoals vastgesteld d@r het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal ongeldige stembiljetten

' Tel voor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op.

o

6tq
6
c1

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

Nee, maar het stembureau heeft een verklaíing gegeven voor het veÍschil. Vul hierondeí het aanta

of minder is geteld, en neem de verklaringen over. Ga daama verder mot rubriek 4
tr I stembiljetten in dat meer

í. Aantal toegelaten kiezers

B 5)

D

()c

2. Aantal getelde stembiljetten

E

Aantal blanco stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembilietlen ( E + F + G = H ) H 6z<^

F

G

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

ffia. Ga verder met rubriek 4.

tr Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg 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 volmachtbewUzen (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

4.2

8.2

Het aantal tot de slemming toegelaten kiezers door het gemeentelijh
stembureau. Tel op! ( A.2 + 8.2 + C.2 = D-2 )

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zrn mééÍ stembiljetten geteld.

Hoeveel slembiljetten zijn er meeÍ geteld?

tr Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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

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

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stemtiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

o
Hoe vaak is eÍ een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
(veímeld hierondet de anderc veÍklaringen on hoa vaak er spÍake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

o.2



4. Bij gecombineerde stèmming€n
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Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

g)Nèe

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

aangetrofíen. Deze stembescheiden moeten in apaÍte pakken worden verpakt en worden

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewizen of kiezerspassen dat is
aangetroffen.

O

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

Zie volgende pagina's.

o

5. Aantal st€mmen per lijst en per kandidaat
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van Cappelle.
[4 J (Josien) (v)

q3
L
L1

4de Eoer
R.A. (Rens) (m)

+
5HuÍgens,

F.N J. (Frank) (m)

Veldhuijsen,
C (Chris) (m)

q
7van der Zee.

H (Raeks) (m)

8Kolpa,
R J. (Ruud)(m)

9de Roon.
R.C.J. {Robin)(m)

3
10Zwelslool.

o N (ono) (m)

1íNeeleman,
A J C. {Arjan) (m)

12Dogterom,
N (Klaas) (m)

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

14Clavaux.
M B.W (Mark) (m)

15Oskam,
T. (Tim) (m)

.x
16Biljoen,

M.H. (Maruin) (m)

17Bongers,
J. (Hans) (m)

18Moratis.
B.A. (Brigitte) (v)

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

Lijst 1 Water Natuurlijk Pag. 5 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

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

Hovingh,
E (Eíik) (m)

3

o

I
o

tl

rds

'>(j
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1

1

-l

I
l
l6
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l--l
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I

1

I1B
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Totaal
_l



Llt1

I

2Habben Jansen
C. (CoD (m)

1
van Nauta Lemke.
J.C L. (Jacqueline) (v)

4Jumelet.
VJ.A. (Vincent)(m)

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

6Sikkens.
D.E. (Daniël) (m)

2_
7Kreeftt,

M.A. (Mick) (m)

8van Hof,
D.H (Dick) (m)

Timm-
van Ruitenbuí9,
K.C. íKarin) (v)

3
10Geíetsen.

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

1lKolster,
J.S (Jeroen)(m)

1
12van den Eijnden,

P FJ (Paul) (m)

Lijst 2 VVD Pag. ó van 18

Zet in elk vakje één ciiíer. Begin rechts , mel het laalste cijÍer

Geselschap,
J.H Uock) (m)

o

o

Totaal

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

1

l

t1

1
3

líl------f------l

l

tr
t

H
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Ll
1van Heemsl.

W R (Wim) (m)

2Hazelebach.
A. (Aíien) (m)

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

.,)
1

L1
4Klappe,

A L. (Laurens) (m)

L
5van der Boot.

W A F. (Wim) (m)

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

Ll
7Goudriaan-

de Vries,
G.J. {Gerio) {v)

1
8Fox,

D.W (David)(m)

IOerickx,
C.L. (Coen) (m)

10van der Graal.
C (Cees) (m)

11Beckhuis.
H. (Helmut) (m)

2
12Beek,

R.G. (Rob) (m)

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

1

I 5
3

I

Totaal re



I
1Valk,

H {Jet)(v)

2N4ulder,

J W. (Joke) (v)

3Drenthen.
J (Hans)(m)

4Mosch,
A.S. (Díies) (m)

L5Veíkoelen.
P.JHD (Ellen) (v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. 8 van 18

o

o

Lijst 4 SOPLUS

1

1

Totaal l.l"l



Lijst 5 SGP-ChristenUnie Pag.9 van 18

Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met hel laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

van der Spek,
M.C ([,lartin) (m)

den Hollander.
L. (Bens) (m)

26

van den Bergh-Kempenaar,
M (Greet)(v)

2 van der Wende.
A (Andíé)(m)

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

3

Heijboeí,
J.P (Pieteo (m)

29

Blokland.
J (Hans) (m)

o

o

28de Leede,
J. (Jan) (m)

3

3

I

1
4Spoelstra,

S T. (Sipke) (m)

5Hoogendoorn
J. (Koos) (m)

Groenendijk-de Víies,
H A. (Hilde) (v)

6

7

I

I

van der Roest.
B (Bart) (m)

Schrppeís,
J A. (Jan) (m)

Oosteíwijk,
C.A. (Marco) (m)

10van Midden
PJ. (Pieo (m)

de Jong,
[,1.J (i/lart-Jan) (m)

van de. Slik,
H.J. (Helmert)(m)

Gíauss,
M.K.A. (Michiel) (m)

1l

12

13

14

Weijers,
J W. (wim) (m)

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

16Nieuwenhuizen,
F I L. (Fredeíique) (v)

17

H w. (Erik) (m)

Bruin,
A.S J. (Alexander) (m)

de Vries,
W A. (Waller) {m)

18

't9

20

den Uil,
J (Jan) (m)

21Pool
H (HenÍi)(m)

22de Waal-
van Asperen,
M M. íMaria) (v)

Vente,
A J. {John) (m)

van der Lee,
W (Wim) (m)

23

24

25van den Berg,
C.PW (Pete0 (m)

Subtotaal 2

Itr

I

[I
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I
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I
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l
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Subtotaal 1

Tolaal (1 + 2)

tr



L
1Vrsscher,

T. (Teun) (m)

2
2van Leeuwen,

H G.M. (Hans) (m)

3Kousaouri,
C (Chíistina) (v)

4Huizinga,
J (Jos) (m)

5
Píonk.
M.C. (Marieke) (v)

6Slappendel.
FE (Fíed) (m)

7Benard.
A (Arjan) (m)

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

von lvlerienfeldt,
FH. (Frits)(m)

1
'10

BG (Saskia) (v)

1'lOosterlaan,
A A (Arnold) (m)

12Verbeek.
J.A. (Jaí) (m)

't3
Larooii,
K (Kees)(m)

1
14Eskes-

van Utrecht.
EC (Christine) (v)

í5Zijlsra,
w (Wybe) (m)

16Gerts.
ÍMB lDorenda) (v)

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

Naam kandidaai &
kandidaalnummer

Pag. 10 van 18

o

o

'1Totaal
T-t
l§l



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer

de Jong,
D

2

Biemond
T

3

Knolle
J

32

van deí Wel,
J, C,o
Slingerland
J,

o

3

26Veíhagen,

27van der Spek
D

Verdoold,

29Scheer

30

31

Olieman
J J,

Oudijk
C

4de Jong
t.c.

5Boender.
wc

1
Heuvelman,
C H,M

6

7

Stolk,
JP

IZijdeílaan,

Ide Vreede,
J.J,

10Kooihaas.
van den Ban

1lKok,

12Slob-Veíburg,

13l\4oslerl,
DH

14Verduijn,

Vonk Noordegraaí,
J

15

16

17

Ooms,
J,C,

Jansen
H

18van den Heuvel,

19

20

Koelewiin,
HJ.

Zuidbíoek,
B,

22

Bos
HH

24Berjm.
P

25de Jong
PP

Totaal (1 + 2)

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

I 2 _l
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de Jong,AI_
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L 5
1Welter,

A.R. (Lex) (m)

2Kors,
I (lvo)(m)

38oks.
G M (Gerard) (m)

4van Zeail,

W J.M. (Hans) (m)

o
-z-

5van Berkel,
C M.C (lnge) (v)

.1z-
6Krol,

A.N. (Nelleke) (v)

1
7van Zeiti.

K.S. (Krista)(v)

1
8Mughal,

A. (Aroen) (m)

1
ITwigt,

A.P (Paul)(m)

Z
10Mulder.

J G. (Joost) (m)

't'l
Smit,
J J. (John)(m)

3
12Smit-Raggers.

G. (Geke)(v)

r3Knuistingh Neven,
B. (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één cijter. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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q L)
1Rozema,

J G. (Jaap)

2Jansen,
E.G J. (Linda) 2 L
Ventevogel,
T C (Tommy)

1 7
4Coskun,

Z.P (Pana0

5van der Wart.
w A {Íony)

íR J (Roben Jan)

7van deÍ Kemp.
tí (tvladelon)

(

í
Ide Jong,

C D M. (Carmen)

9Mol.
D. (Oaan)

1
'10

van der Laan.
J. (Jaspe4

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

12van Ïenhoven-van der
Hoeven,
J (Jeroen)

13van Geest.
F (Frank)

-14
líaarseveen.
M.C (Marco)

À,4inasian.
A (Armen)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ
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o

Swaans,
M L. (Louise)

't6

1 a o

1í

15

3

6

1

1
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Totaal



0
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Zet in elk vakie één cliÍer. Begin rechts, met het laalste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummeí

o

o

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)

tB"s"r*
ls. (slobodan)(m)

1

I
1

Totaal l lrl4



1 3
1de Haaij,

NMW (Nicki)(m)

d
2de Jong,

M.J. (Marielle)(v)

3Bogaaíd,
A. (AÍie) (m)

4

C J (KeesJan)(m)

1
5de Vos,

P (Petía) (v)

6Oudrlk
P (Pa'rl) (m)

7líeerkerk,
GJ (Jack) (m)

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

4Speksnijder
J (Jan)(m)

10Koetsier.
H.J P. (Hendrik) (m)

1
1lirleíks,

A.J M. (Ad) (m)

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

Lijst 11 BBB
Zel in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mèt hel laatsle ciiter.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1 +
2Smits van Waesberghe,

R P M. (Baymond) (m)

3Lens van Rijn,
J N4 (Dennis) (m)

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Breet,
M.C. (tvlarcus) (m)

Sandmanó.
M.P C. (Matthrjs) (m)

4
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o
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81Oosthoek
B H.J (Baoul) (m)

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

L3Weermeier.
D Y (Dianca)(v)

4de lían.
A.A (Aad) (m)

Lijst 13 GOUD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Paq.18 van 18

ls er voor een of meeÍ lijsten sprake van een verschil tussen enerzijds het aantal op deze lijst uitgebrachle stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelUk stembureau?

tr Nee

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

Lijstnummer en
-naam

Lirsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Lijsttotaal zoals
vastgesteld dooÍ
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelUk stembureau op het verschil

o

o


