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Proces-verbaa! van een stembureau in een gemeente waar een

centrale stemopneming wordt verricht
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

í. Stemburèau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemminq

Adr€s/ocate slemb!rea! Dag Maand

I t a-a >o23
Openingslijdon lvan. lol)

C)) 3Q

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

Dag Maa^dAdresJlocalle slembureau

1b Stembureaugegevenstijdens!e!!!.!.S(oplijstniveau)

Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

DaS Maand Ja{ T,ld (van - lol)

L ), tö

Openingsltd€n lven - lol)

20

o
waaÍ vond de telling (op lijstniveau) plaats?

6 De telling vond in het slemlokaal plaats.

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

3 l

Datum:

[-T-r
t--T--

[-T-t [-T-t
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2. Aanwezlgheld stembureauledon

SHIFT 1:

sf(

Voorlellers Achlernaam

Voodetlers Achternaam

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

Aanwezig op het slembuÍeau

Deg Maand Jaat

f\"lo^.,.c^

m 3r^Lter.
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DMP

A- Nl

o SHIFT 2

o6

tra[J
faL;l

Trjd (van - lol)
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}C

Trjd (van - tol)

ïijd (van - lol)

ut)

I ( OCJ

, Ll.,o
t L, a,C

t t C(r

óè

óL...,.-L.".c.^^

C§\C^ -r r, .-\e^-^ s

ff\.r[-

l)

t5
l5

<-

ob
[,.C[ei-.lt 3

P.,

rY\ bb.:

\a S.-,L^L

TELLERS:

Dag Maand

I o3 ) r,2 Z

r§ (. 3 2 o?- 3

Dag Maand

[Tl;al
r-d;

C

t t,L -) 4 0

ILJ.,

o t. g\ J

c_3 2oz 3

o-i
s-3

I t

a ,\/V 0

)L? 4

3 I

!e-

J .\ )

ls ( ,.1 ),(, 2 <

)t'.)-1

(,a

rn

06- f,à )t t) \

I

rí '>tt71

I

À

(,

11 1\ t, ()

4í)

í r\

1 ()o 4o

--T---t [-T--t [-T ]

IT [-T- r



Pag. 4 van 10

3. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C
Tel bi D de aanta en bij elkaar op.

Aanta I geldige stempassen

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

Aànta I geld ige kiezerspassen

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

.\ (l 1
.1

B \t1
c 0

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

Aanta I ongeld ige stembiljetten

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

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

U

o

E 3q

G J

t3)

o 14.1 ]

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

ls er een verschiltussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachle
stemmen
(rubiek 4, onderdeel H)?

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

Er ziin méér stembalieften geteld. Noteer hoeveel stembiUetten er zijn meer geteld

Mogelijke ve*laríngen voor het verschil
Vemold hieronder hol aanlal keeí dal de ondeíslaande siluali's zich hebben voorgéalaan

o
Aantal keren dat er een stemt iljet te veel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere veÍklaring is voor het verschil
(vefineld hierondar de andere ve*laingen en het aanlal keer dal deza situalies zich hebben vooryedaan)

0'r,.tUlt4AAA4,4[r\rrA rAA r rl óradra,te rÀl
ry- --

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaingen voor het verschil
Veímeld hiarcndet hel aànlal keet dat cle ondeBtaande silualies zich hebbon vooígodaan

o Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vemeld hierohdet de andeÍe veíklaingen en hol aantal keer dal deze s ualies zich hebbén vooígedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezeÍs bezwaÍen geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmet*ingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeili]k bereikbaar,
er staat meer dan één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tidens de telling: een stem wordt onterechl geldig, ongeldig of blanco
verklaard, hel 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 ís met de
kiezer. Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Lgjjjpi noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

o

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderhedena
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemmíng en teling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zin niet gekomen, de sÍembus was vol en er was
geen tweede slembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of
rondom het stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

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

L,gÈpp! noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig ziln
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek I alleen de namen in.
VeNolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Namen slembureauleden

o

o

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

A t/, 0 rr,n ,lo1

2 [ 1,1-- r^

3

4

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.

LiislnummeÍ en Lijslóaam

vul het totaal in bij Rubriek 4, onderdeel E.

o

o

I water Natuurlijk + Z

2 VVD q í

3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) í u
I

4 50PLUS L cl

I &

6 CDA ?

7 Ons-Platteland 1

8 AWP voor water, klimaat en natuur 2 t.l

9 Partij vooÍ de DieÍen q l
'í0 Belang van Nederland (BVNL) L

11 BBB I

12 JA21 q
.I3 GOUD ó

Totaal: v Z
§
U

5 SGP-ChristenUnie

6

E
Li

F

t-l

I
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Deel B in te vullen door het
telteam op donderdag 16

maart 2023 in Ahoy Rotterdam

Einde Dee! A

Pag. 10 van 10



Pag. l van 18

=À=

Gemeente
Rotterdam

a

Stembureaunummer

Proces-verbaa[
Hoogheemraadschap van Schietand en de
Krimpenerwaard

Dee[ B

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

Teltafelnummer

6Dr

Naam

Tafetleider

Tafelcontroleur

Coördinator telha[
(bij tetverschitten)

o

6 4 4

AbarnA lyo,,,bsl'"4

A ,/t,, Yr;<:uP//
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Uitkomsten per stembureau

Vul voor elk stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

óq4Nummer stembureau

llt, "'d 
5

o

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

het stembureau).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewrzen (schriftelijk oÍ via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

3qtE
4rl

0

Vul hieronder de aantallen ín zoals vastgestetd door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam.

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bijelkaar op

a

428
ó

)

t437

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

El Ja. Ga veÍder met rubriek 4

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

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

tr Nee, er is een onveÍklaard verschil. Ga veÍder met het vervolg van rubÍiek 3

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

1. Aantal toegelaten kiezers

B

D 4tt

c

2. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

H

F

G

3. Verschil tusson het aantal toeg€laten kiezers en het aantat getelde stembiljetten
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Naar aanleiding van het geconstateerde onverklaarde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stempassen,
kiazerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt
vastgesteld:

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

8.2

c.2

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

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

o
tr Ja. Ga verder met rubriek 4

tr Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zÍn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn eÍ minder 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 verklaring zin.

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?

a
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schríftelik of via ingevulde stem- of kiezercpas)

o.2

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het veíschil?
(veímeld hieronder de anclerc verkladngen an hoe vaak et sprake van wasl
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E, Nee

tr Ja, er zijn stembiljetteni stempassen/volmachtbewijzen/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, volmachtbewijzen ofkiezerspassen dal ls
aangetroffe n.

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



tl IIvan Cappelle,
M.J (Josien)(v)

I l2

3Hovingh,
E. (Erik)(m) I

de Boeí
R.A. (Bens) (m)

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

Veldhuijsen,
C (Chns) (m)

van der zee.
H (Rieks) (m)

IKolpa.
B.J (Ruud) (m)

Ide Roon,
B.C.J. (Bobin) (m)

10Zwetsloot,
o N (ono) (m)

ItNeeleman.
A J C. (Aían)(m)

Doglerom,
N. (Klaas) (m)

13Schíeuder.
E.A. {Elske) {v)

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

Oskam,
Í (ïm) (m)

16Biljoen,
M H (Marvin) (m)

t7Bongeís,
J (Hans) (m)

l8l,Ioralis.
B.A. (Brigitte) (v) )

19van zoelen,
AM (Agnes) (v)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

M.E.J (Margot) (v)

r5

4

5

6

7

5

Totaal rua



.-1Geselschap,
J.H. (Jock)(m)

2Hàbben Jansen.
C. (co0 (m)

o
3van Naula Lemke.

J.C.L. (Jacquelane) (v) I

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

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

6Sikkens
D E (Daniël) (m)

7KÍeeí1.
M A (Mrck)(m)

Ivan Hoí.
D.H. (Dick) (m)

Ílmm-
van Ruilenburg,
K C. íKarin) ív)

210Gerrelsen.
AMD (Annemaíie) (v)

11Kolsteí,
J S. (Jeroen)(m)

12van den Erjnden,
P.F.J (Paul) (m)

Lijst 2 VVD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag. ó van 18

O

o

Totaal

t-ï

I ffi



3 g
,|

van Heemst.
W.R. (Wim) (m)

Z2Hazelebach.
A. (Aíjen)(m)

o3Heinecke.
J H. (Anneke) (v)

)
4Klappe,

A.L. (Lauíens)(m)

5van der Boor.
W.A.F (wim) (m)

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

i
7Goudraaan-

de Vries.
G.J. íGerio) ív)

8Fox,
D W (David) (m)

Derickx.
C L. (Coen) (m)

t
10van der GíaaÍ,

C (Cees) (m)

11Beckhuis,
H (Helmut) (m)

12Beek,
R G. (Rob) (m) ï

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Pag.7 van 18

o

o

Totaal

Zet in elk vakie één cijler. Begln rechts, met het laatsle cijÍer.

-

H



L
1Valk,

H (Jet) (v)

2Muldeí,
J.W. (Joke)(v) I

3Drenthen,
J. (Hans) (m)

4Mosch,
A S (Dries) (m)

5Verkoelen.
PJ.H.D. (Ellen)(v)

Lijst 4 SOPLUS
Zet in elk vakie één ciiíer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

Pag. 8 van 18

o

o

2 4

o

t ï

3

+

Totaal



Lijst 5 SGP-ChristenU nie
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaal &
kandidaalnummer
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Naam kandidaat &
kandidaalnummer

den Hollander
L (Rens) (m)

van der Wende,
A. (Andre) (m)

26

27

o

o

1van der Spek,
M.C. (Martin) (m) I

van den Bergh-Kempenaar,
[r. (Greet) (v)

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

2

3

4Spoelstra.
S.T (Sipke) (m)

5Hoogendooín,
J (Koos)(m)

6van der Boesl.
B. (Baít) (m)

,1

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

OosteÍwijk,
C.A. (Maíco) (m)

7

I

I

Schippers,
J A (Jan)(m)

10van Mrdden.
PJ. (Piet) (m)

11de Jong,
N.4.J (trart-Jan) (m)

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

Weijers
J.W. (Wim) (m)

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

13

14

W.J (Willem-Jan) (m)

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

15

't6
,1

17Wassink,
H.w. (Erik) (m)

den tjil,
J. (Jan)(m)

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

r8

19

20de Vries.
W A. (Walleí) (m) 7

21Pool,
H. (Henri)(m)

de Waal-
van Asperen,
N4.M. (Maíia) (v)

Vente,
A J. Uohn) (m)

22

23

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

25van den Berg,
C PW (Peteo (m)

Heijboer,
J.P (Paeteo (m)

29

30

de Leede,
J. (Jan)(m)

Blokland,
J. (Hans)(m)

Subtotaal t Subtotaal 2

Totaal (í + 2) !
U

2A

I,

ll
l

E

1)ll
II

I



I ,1
1Visscher.

T. (Teun) (m)

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

5
3Kousiouri,

C. (Christina)(v)

4Huizinga,
J. (Jos)(m)

t
5Pronk.

[r.C (Marieke)(v)

6Slappendel.
F.E. {FÍed) (m)

7Benard,
A (Arjan) (m) I

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

\
Ivon MeijenÍeldl,

F.H (Frits)(m)

10

B.G. (Saskia) (v)

'It
Oosterlaan,
A.A (Aínold) (m)

12Veíbeek,
J.A. (Jan)(m)

l3Larooij.
K (Kees)(m)

Eskes-
van Utrecht.
E.C. {Christine} {v)

Zijlstra.
W. (Wybe) (m)

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

Liist 6 CDA
Zet in elk vakie één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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Totaal
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t
3

4

5

de Jong,
IC,

Baemond,
T

Heuvelman,
CHM

6Stolk
JP.

10

11

I

9

Zrjdeílaan,

de Víeede
J J,

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

Kok,

12Slob-Verbuí9.

't3
Mostert,
o.H.

Verduijn,

I

15Ooms,
J C,

Vonk Noordegraal,
J,

16

17

Jansen
H

van den Heuvel

t
l9Koelewrjn,

HJ

21

20Zuidbíoek,
B,

22

23

de Jong

de Groot,

25

Reijm
P

de Jong,
PP

Liist 7 Ons-Platteland

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Boer

de Jong
D
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Naam kandidaal &
kandidaatnummer

Verhagen 26

2

o

o

27van der Spek
D

Veídoold,

29Scheer

30

31

Olieman,
J J.

Oudrjk.
C

van der Wel,
J,C

32

33

Knolle
J,

34Slingeíand
J,

7Subtotaal 1 Subtotaal 2

7Totaal (1 + 2)

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

1

14

18

Boender,
wc

Bos
HH

-----j--------+

7

I

!

fI

l
___t_L____J

l
l



1Weller,
A.B (Lex) {m) z

2Kors,
I (lvo) (m)

3Boks.
G M. (Geíard) (m)

4van Zeiil,
WJ M. (Hans) (m) 6

5van Beíkel,
C.M.C. (lnge) (v)

6Krol,
A N. (Nelleke) (v)

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

I
IMughal.

A. (Aíoen) (m)

ITwigl,
A.P (Paul) (m)

?
't0

Muldeí.
J.G (Joost) (m)

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

12Smit-Raqgers,
G. (Geke) (v)

r3Knurstrngh Neven
R. (Ruben) (m)

Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , met he! laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummèr
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o

Totaal

È
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1 I1Bozema,
J.G. (Jaap)

2Jansen,
E G.J. (Linda) 2
Ventevogel,
TC (Tommy)

)
4Coskun.

Z P (Pinao

5van deÍ Waí1.
W.A. (Tony)

6

R.J. (RobertJan)

7van der Kemp,
M (Madelon)

8de Jong,
C.D.M. (Caímen)

IN,!ol.

D. (Oaan)

10van der Laan.
J. (Jaspe0

4
11ong,

J.J.C.K. (Johan)

van Ïenhoven-van der
Hoeven.
J. ÍJeroen)

1
van Geest,
É (Frank)

14Maaíseveen
[,4.C (N.4arco)

15Mrnasian,
A (Armen)

't6
Swaans.
M L (Louise)

Liist 9 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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o

o

l

i

Totaal M



Boqovac,
S. (Slobodan) (m)

Lijst 10 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechts , mel het laatste cijleÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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1 t4
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3 r
1de Haaii,

N.[.4 W (Nicki) (m)

1
2de Jong

l,/.J (t!,larielle) (v)

4
3Bogaard.

A. (Arie) (m)

1
Nieuwenhurs
C.J (KeesJan)(m)

de Vos,
P (Pelía) (v)

4

5

1
6

BMulder.
A.J. (AÍjan) (m)

Oudijk,
P (Paul) (m)

l\4eeíkerk,
GJ (Jack)(m)

ISpeksnijder.
J (Jan)(m)

't0
Koetsier.
H.J.P (Hendrik) (m)

1lMerks
A J.M (Ad) (m)

Ooslerom,
C.P (Niels) (m)

Lijst 11 BBB
zet in elk vakje één ciiler. Begin rechts , met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
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6 1Totaal
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Lijst 12 JA21

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Sandmann
M PC (Manhiis) (m)

Pag.1ó van 18

4

o

o

a 1

,|

Breet.
M.C. (Marcus) (m)

2
2Smits van Waesberghe

R PM (Baymond) (m)

3

q

tl 3Totaal

Zel in elk vakie één cijfer. Begin rechts, met hel laatste ciiÍer.

I Lens van Hlln,

lJ M. (Dennis) (m) 6l
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I2Lammertink,
A.G.H.M. (Ton) (m)

3Weermeier.
D.Y (Dianca)(v) I

\

Liist 13 GOUD

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

Pag. 17 van 18

4

o

O

óTotaal

Zet ln elk vakje één cljíer. Begln rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Ooslhoek
RHJ (Raoul) (m)

L_l



6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

Pag. 18 van 18

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebÍachte stemmen
zoals vastgesteld dooÍ het stembureau, en andeÍzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals
vastgesteld dooÍ het gemeentelijk stembureau?

ll Nee

E Ja -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een vetulaing

a

o

Liisttotaal zoals
vastgesteld
door
stembureau

Liisttotaal zoals
vastgesteld door
gemeentelijk
stembureau

Reactie gemeenteli.ik stembureau op het verschilLiistnummer en
-naam


