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De verkiezang van de leden van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Rotterda m
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

'la Stembureaugegevenstijdensstemminq

Adres/locale slembuÍeau Dag Maand Openingsrijden (vàn - tol)

IS o3 1o1r oï 30 ?.t oo

o
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau
voor kieze6 open is.

Adres/locale slembureau Daq lvaand

5.q61

í b Stembureaugegevens tijdens !g!.1!.!.S (op lijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand JaaÍ TJd (van _ lol)

Datum IS (Jó 2C)2. Eïíd 6óI'3

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

5Sia
a

II

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht

1. Stembureau, locatie en openingstirden

A.l rllleherrr

Openingsliiden (van - tol)
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Vooíelters Achlernaam

Àanwezig op het slembuíeau

Dag Maand Jaaí T[d (van - lol)

t1 o3 lo r 3 o6 l§ 30
Co.loí r5 Aoe3 o6 l§

o3 lo t3 lo
[§']

tEt
10 a5 o6 lo ts §o

IS ols o6 30 t3

o
Dag Meend Ttd (van - lol)tít

m:l
IS o3 207 

'
IS 3o oo íi aa

lt O1 202 ) ls ro
D. o3 ? a3 l3 r0 oo 20

IS 0.:, 2C I f rt !o öob-o
IS os?0a) ls r0

TELLERS:

DaS Maand Irjd (van - lol)

o
D z\ bo

t. at ao

§ o! lo lo
rt o!
r3 o)

i )'J o3 to
II

I
2Ít

I oo

2. Aanwazigheld stembuÍeauleden

Houd per stembureaulid de tiden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.

SHIFT 1:

lo e3

SHIFT 2:

TS

tooEol

Voo ell€rs AchteÍnaam

6olzol

I\ r{LÍi-

7F
25
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Vul hieronder de aantatlen geldige stempassen, volmachtbewiizen en kiezerspassen in bij A' B en C

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen (f;|
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of
kiezers AS

B 96
Aantal geld ige kiezerspassen c C

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

a

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E ï"s
Aantal ongeld ige stembiljetten

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

a

l-Í1

4. Aantal uitgebrachte stemmen

F 2
G o

?

3. Aantal toegelaten kiezers

D

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zin aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal blanco stembiljetten

H

ls het aantal toegelaten kiezers nie( gelijk aan het aantal uitgabrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte
stemmen
(rubríek 4, ondordeel H)?

( /VEE à Ga dan door naar rubriek 6.

E JA ) Verklaar dan hierna het verschilt door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties
heeft geconstateerd.

Er zirn méér stèmbiljetten geteld. Noteèr hoeveel stembiljetten er ziin meer geteld

Aantal keren dat er een stembiljet te veel is uitgereikt

o Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermetd hiercndeí de andoro verklaÍingen en hol aanlal keet dat deze silualies zich hebben vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

o
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleveÍd

Aantal keren dat er een stembilJet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vermald hiarcnclet de andeíe ve*laingon en hel aantal keer dat daze situalies zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

5. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

MogelUke verklaringen voor het verschil
Vermelcl hiercndeí hel aantal keer dal cle ondeÍslaande stluaties zich hebben voorgedaan.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vemeld hierondeÍ hat aanlal keer dat dé oncleÍslaande silualies zich hebben vooígedaan.
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachlen of opmefuingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilíik bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordl onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

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

LglgD! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

o
waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, actíviteiten in of
rondom het stemlokaal beinvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was
gggp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

7. Onregelmatighedenoíbijzonderheden

6. Bezwaren van kiezers
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bii de telling aanwezíg ziin

Dat zijn in elk geval de vooÍzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

g!39 U vult in rubriek I alleen de namen in.
Veruolgens ondedekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen slembureau €den

o

o

u5Le

u \

{

íV ír\

8. Stémbureauleden aanwezlg bij de telling

2

3

5

6

7

1

2
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Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

Litstnummer en Lijstnaam

o

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

í Water Natuurliik I 6 5
2WD 3 3 I
3 PaÉii van de Arbeid (P.v.d.A.) tr(-, I

4 50PLUS ?
5 SGP-ChristenUnie t q
6 CDA a 3
7 Ons-Platteland 6
8 AWP voor water, klimaat en natuur q 3
I Partii voor de Dieren 6o

10 Belang van Nederland (BVNL) 2
11 BBB t S
't2 JA21 q 2
'I3 GOUD 9

??5Totaal:
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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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Gemeente
Rotterdam

Stembureaunummer

Proces-verbaalo Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard

Deel B

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

o Tettafelnummer

b 0'3

Naam

Tafetteider

Tafelcontroleur

Coördinator telhal
(bij telverschitten)

5 9 I

O"rLrcu

n , (rn,,
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stemburea, iqJ
\./

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

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

het stombureau).

Aantal geldige stempassen A ódr
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

o Aantal geldige kiezerspassen c

Het aantal tot de stemming aoegelaten kie2ers ( A r B + C = D )

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E :É10

r.Aantal blanco stembiljetten F

Aantal ongeldige stembiljetten

o
'Tel voor dit onderdeelde aantallen stemmen die op elke liist zijn uitgebracht bii elkaar op.

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

O Nee, maar het stembureau heeft een veÍklaring gegeven voor het verschil. Vul hieÍonder het aantal stembiljetten in dat meer

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

1. Aantal toegelaten kiezers

6

G o

Nee, er is een onverklaard verschil. Ga veÍdeÍ met het vervolg van rubÍiek 3

D -Íí+

2. Aantal getelde stembiljetten

Het totaalaantal geteldestembiljeíen(E+f +6 =11 1 H

",$0

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

tr Ja. Ga verdeÍ met rubriek 4.
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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 4.2 x$r
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen ípas om te stemmen in andere gemeente)

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembilietten (rubríek 2 onder H) gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

o q Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Verklaar het verschiltussen hel aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe

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

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

Hoe vaak heeft een kiezeÍ 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 veÍschil?
(veímeld hieronder de anderc ve*laingen an hoe vaak at sprake van was)

Hoe vaak is er geen verklaring voor hel verschil?

(r\ op ia hdr sb wcu\ oovoP *Y'zP bc.th\
zc.rt (watersch^F) z

tit €-rn'r3 
dLl.--là

ttw. 9."t h"I S\
tr. ír. 'b--5 uc '.\

frr 3 :*e"nlc,[:et\<zr. ]e-

8,2

c.2 o

3

c(o.r\
qg

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

D.2 1rr

D Nee, er zrn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

"L,tl d-,! í'",' 'ry(^(
& uso§ bela'rrc't.. - t

A Qry+



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

x Nee

tr Ja, eÍ zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetÍoÍfen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken woÍden verpakt en worden

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

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o
Zwetslooi,
O.N. íOtto) (m)

10

o

1 q
1van Cappelle,

M J. (Josien) (v)

)(-
2Kwee.

M.E J. (MaÍgot) (v)

\*
3Hovingh.

E (Eíik)(m)
í

l/
4de Boer,

B.A. (Rens)(m)

1

Huijgens,
F.N J (Frank) (m)

6Veldhuiisen.
C (Chíis)(m)

7ven dd Zee.
H (Bieks) (m)

Kolpa,
R.J. (Buud) (m)

de Roon,
R C.J. (Bobin) (m)

8

r
I

1tNeeleman.
A.J.C. (Arian) (m)

12Dogterom,
N. (Klaas) (m)

§Schreuder.
E A. (Elske) (v)

14Clavaux,
MBW (Mark)(m)

1
15Oskam.

T. (Tim) (m)

16Eiljoen.
N4 H (Maívrn) (m)

17Bongers,
J (Hans)(m)

18Moratis,
B A (Bíigitte) (v)

219van Zoelen.
A M. (Agnes) (v)

6 s1
Totaal

1

+

F



L tl L
1Geselschap,

J H. (Jock) (m)

I

3
2Habben Jansen.

C (Cor) (m)

3 L
3van Nauta Lemke

J C.L (Jacqueline)(v)

1
4Jumelet.

VJ.A. (Vincent) (m)

I5de Hoog,
J. (Jaco)(m)

3
6Srkkens,

O E (Daniél)(m)

3
7Kreeí1,

[.4 A (Mick)(m)

L
8van Hol.

D.H. (Dick) (m)

ITimm-
van Ruitenbuí9,
K.C. (Karin) (v) í

10Gerretsen,
A.M.D. (Annemarie)(v)

Kolster,
J.S. (Jeroen) (m)

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

Lijst 2 VVD Pag. 6 van 18

Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts , met hèt laatste cliíer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal Itrqil

11

-f
-1-

I

I

II

+

t+
tr)

I

l

I
f,I

+I



3 t

,|
van Heemsl.
w R (Wim) (m)

L
2Hazelebach.

A (Arjen) (m)

q
3Hèanecke.

J.H (Anneke) (v)

4Klappe,
A L (Lauíens) (m)

5van der Boor,
W.A.F. (Wim) (rn)

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

I

7Goudriaan-
de Víies.
G J. (Gerio) (v)

8Fox,
D w. (David) (m)

9Derickx.
C L (Coen) (m)

r0van der Graaf.
C (Cees) (m)

't1
Eeckhuis.
H (Helmut) (m)

12Beek.
R.G. (Rob) (m)

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

Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, mèt hel laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

5 o

I
l

LI

ïï-.1l

Totaal



5
1Valk,

H. (Jet) (v)

2Mulder.
J.W (Joke) (v)

Drenlhen.
J. (Hans)(m)

4líosch.
A S (Dries) (m)

Lijst 4 SOPLUS Pag.8 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

Verkoelen,
PJHD (Ellen) (v)

5

o

o

Totaal r[[rT

I

l
+

l ï-



Liist 5 SGP-ChristenUnie Pag. 9 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

0
1van der Spek

M C (Martin) (m)

I

van den Beígh'Kempenaar,
tí. (Greel) (v)

van deí Ham,
J.W. (Jan Willem) (m)

2

3

I

4

5

6

Spoelstía,
S.T (Sipke) (m)

Hoogendoorn,
J. (Koos) (m)

van der Roest
B (Bart) (m)

I

Schippers,
J A (Jan) (m)

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

7

8

Oosterwijk.
C.A. (Maíco) (m)

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

1'l

I

van Midden.
PJ (Pie0 (m)

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

Weiiers,
J.w. (Wim) (m)

l4Gíauss,
N.4.K.A. (Nlichiel) (m)

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

16Nieuwenhuizen.
F.l L. (Frederique) (v)

Wassink,
H.W (Erik) (m)

den Uil,
J. (Jan)(m)

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

18

19

Pool,
H (Hení) (m)

21

20

22de Waal-
van Asperen.
M.t!, (Nraíia) {v)

23

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

25van den Be19,

CPW (Peter) (m)

den Hollander,
L lBens) (m)

van der Wende
A (Andíé) (m)

de Leede,
J. (Jan) (m)

28

29Heijboer,
J P (Piele0 (m)

t
30Blokland.

J. (Hans) (m)

3Subtotaal I

Totaal (1 + 2)

Subtotaal 2

26

n

#
ï--f-

10

12

l3

l5

17

ïl

I-t

IIl

de Víes.
W.A. (Walter) (m)

Vente,
A.J (John) (m)

I tr
ruI



1Visscheí,
T. (Teun) (m)

2

H G.lV (Hans) (m)

3Kousiol.tír.
C (Christina)(v)

4

5Píonk,
M.C (Marieke) (v)

6

7

de Leeuw,
A J. {Arnold) (m)

I
Ivon MeijenÍeldl.

F.H. (Frils) (m)

10

B.G. (Saskia) (v)

11Oosteílaan,
A.A. (Arnold) (m)

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

Larooij.
K. (Kees) (m)

14Eskes-
van Utrechl-
E.C. íChristine)ív)

15Zijlstra,
w. (wybe) (m)

Liist 6 CDA Pag. 10 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaalnummer

o

Gerts
Í M.B. (Dorenda) (v)

16

o

L I
t

\

p

L
H

lHuizinga,
J. (Jos) (m)

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

E"*
A (Arjan) (m)

lr

L
l--t--f

+-

t

t__-l

Totaal
-T---f

I WZ



Lijst 7 Ons-Platteland Pag. 11van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verhagen 26

o

o

van der Spek,
D

28

29

31

Knolle,
J.

33van deí Wel,
J,C

34Slingerland,
J,

I

2

3

4de Jong,
LC.

Biemond
T

5

6

Boender
WC

Slolk,
JP

l0

Heuvelman,
C.H,M,

Zildetlaan

de Vreede,
J,J.

Koolhaas-
van den Ban
TCG

11Kok,

12

l3

14

Slob-Verburg,

Mostert,
DH

Veíduijn,

Vonk Noordegraaí,
J.

15

16

17

't8

21

Ooms
J.C.

van den Heuvel

Koelewijn,
H J,

Bos,
HH

Jansen,
H

Zuidbroek
B

22

23

de Jong,

de Groot

24Beiim,
P

de Jong,
PP

Subtolaal 1 oSubtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Boer,

de Jong,
D

ScheeÍ,

It_
Olieman,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Verdoold,

19

20

30

--l

i
+

IF*
7

^

9

_I

+

l

I
l

+-t-
--t-

+
L

+
Il

I

l
W

l
-----T-------]

tt
T-T

L

-T
I lÍ



L 7
1

A B (Lex) (m)

I

2Kors,
l. (lvo) (m)

3Boks.
G.M. (Gerard) (m)

4van Zeiil,
W J.M. (Hans) {m)

0
5van Beíkel,

C M.C (lnge) (v)

)
6Krol,

A.N. (Nelleke) (v)

7uan Zeiti,
K S (Krista)(v)

i
BMughal,

A. (Aroen) (m)

I

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

I

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

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

12Smrt-Raggeís,
G. (Geke) (v)

J-.
13Knuistingh Neven

R. (Ruben) (m)

Liist I AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakie één ciiter. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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I B

IBozema,
J.G (Jaap)

,)
2Jansen.

E G.J. (Linda)

3Ventevogel,
TC (Tommv)

4Coskun.
Z.P (Pina0

5van der Wart
W.A (Íony)

t)
6

R J (RobedJan)

TJ

7van der KemP,
M. (Madelon)

I

).
8de Jong.

C D.M. (Carmen)

u
9Mol,

D. (Daan)

I10van deÍ Laan,
J. (Jasper)

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

12van Tienhoven-van der
Hoeven.
J. íJeíoen)

13van Geest.
F (Fíank)

l4Maaíseveen.
M C (Marco)

15À/inasian,
A. (Armen)

U

16Swaans,
M L (Louise)

Lijst 9 Partij voor de Dieren
zet in èlk vakie één ciiíer. Begin rechts, met het laatsle ciiíer'

Naam kandidaal &
kandidaatnummer
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L
Bogovac.
S (Slobodan) (m)

Liist 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakie één cijler. Begin rechts , met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaalnummer
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6
1de Haaij,

N M.W. (Nicki) (m)

+de Jong.
M J. (Maíielle) (v)

I3Bogaard.
A (Arie)(m)

4Nreuwenhurs
C.J (KeesJan)(m)

5de Vos,
P (Petra) (v)

6Oudijk,
P (Paul) (m)

7Meeíkeík.
G J. (Jack)(m)

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

ISpeksnijder,
J (Jan)(m)

10Koetsieí.
H J.P. (Hendrik) (m)

1lMeíks,
A.J M. {Ad) (m)

12Oosterom,
C P (Niels)(m)

Lijst 11 BBB Pag. 15 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

o

o

Totaal

H

fr

E
td
TI
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L
32Smrts van Waesberghe,

B Ptí. (Raymond)(m)

Lens van Rrjn,

J M (Dennis)(m)

4

Lijst 12 JA21 Pag. 1ó van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bíeet,
M C (Marcus) (m)

o

o

L"^d."*
I 
v.ec tu"nnijs) (-t

1

4

1

lz

Totaal I-FTZ]



0
1

2

3Weeímeieí,
D.Y (Dianca)(v)

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

Lijst 13 GOUD Pag. 17 van 18

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

Naam kandidaat &
kandidaainummer

o

o

tr"rh*r<'
lB H J. (Baoul)(m)

Lammertink,

lA.G.H.r,,l (Ton) (m)

+-t +
L] l

Totaal [T
U



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten spÍake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze líst uitgebrachte stemmen
zoals vastgesteld door het stembureau, en andezíds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld door het gemeentelijk stembureau?

tr Nee

F Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een ver*laring

a

t

Lijsttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeentelijk stembureau op het verschilLijstnummer en
-naam

Qd3 Zal lJteíhbiljel lh uerrl ttsr z \
5rl.s+ S

3 rr.ir/u r .1i8
1Z3 ZI

,

CD í)I
)

Lijsttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

í0


