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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Model N-10

Proces-verbaal van een stembureau
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Zuidplas op 16-03-2022

Gemeente Zuidplas

Stembureaugegevens tijdens stemmingla

Openingstijden (van - tot)JaarDag MaandAdres/iocatie stembureau

I |0 ?|3:0

Openingstijden (van - tot)JaarDag MaandAdres/iocatie stembureau

1b

Openingstijden (van - tot)JaarAdres/iocatie stembureau

1c

GR22 - Gemeente Zuidplas

Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming1.

Nummer 
stembureau

__ _ Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
□ Een stembureau met beperkte toegang.

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).

Nummer 
stembureau

Nummer 
stembureau

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vu/ hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

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

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien.
Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. 
Na afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal

Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af 
over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag 
van de verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in.

Dag Maand
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Aanwezigheid stembureauleden2. ,. r-

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand

I 6\o3\Z0 2-Z
Achternaam 

D,g

\:b

Ui
2

Uren (van - tot)

o’Zloo
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Ruimte voor correctie

u«AAantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

CAantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente)

Te(op +Tel op +

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

Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

FAantal blanco stembiljetten

3GAantal ongeldige stembiljetten
Tel op +Tel op +

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

GR22 - Gemeente Zuidplas

Toegelaten kiezers3.

D

Aantal uitgebrachte stemmen4.

H

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina.

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten. 
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H). 
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen. 
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

E j-uiq 
V
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Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

KEr zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

GR22 - Gemeente Zuidplas

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten5.

NEE
JA

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vernield hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan één verklaring zijn.

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

—> Ga dan door naar rubriek 6.
Verklaarden hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.



5
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren van kiezers tijdens de teliing

£ G

GR22 - Gemeente Zuidplas

Bezwaren van kiezers6.

Onregelmatigheden of bijzonderheden7.

W/aren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 
tweede stembus, 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 hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

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 resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

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 die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

_____________

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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Datum:

Cl.

A-G. H.5

6

7

8

9

10

11 

12

13

14

GR22 - Gemeente Zuidplas

Stembureauleden aanwezig bij de telling8.

1

2

3

4

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

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

S,  

Naam voorzitter

Namen stembureauleden

Lz. M. VArJ

Gt . lx/te K rJ >

lx. . /Soox  

cct fJ T u

Dag Maand Jaar_____

rj-



7
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

[Lege pagina]
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[Lege pagina]
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GR22 - Gemeente Zuidplas

Bijlage 1: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie.)
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Lijst 5 SP (Socialistische Partij)

Aantal stemmenAantal stemmenAantal stemmen
1

/

I
«9

de Neef, J.A. (John) (m) 5
O

Verzijl, A.B (Anne) (m) 6 ó
Verdoold, J.G. (Joke) (v) 7 /

2.
Broere, A (Lex) (m) 9 3

10 O
11 2,
12 O

Van Sas, F (Fred) (m) 13 0
Stalpers, B (Bas) (m) 14 /

Tel op +Tel op +Tel op +

BBBZZW SubtotaalSubtotaalSubtotaal

Tel op +

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1 + 2 + 3

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met hel 

laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met hel 

laatste cijfer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

Baas, J (Jan) (m) 1

Rietveld, P.J.H. (Peter) 8 
(m)

Rodenburg, S (Serena) 2 
M_______________
Belterman, R.H.R (Rob) 3
(m)___________________
Woudstra, A.C (Adri) (v) 4

van Leeuwen, C. H. 
(Kees) (m)_________
Busschers, L.M.M. 
(Louise) (v) 
Koster, L.W. (Diny) (v)
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Lijst 7 D66

Aantal stemmenAantal stemmenAantal stemmen
1 2 2-

1
5 l

Frans, H M. (Jette) 6 3
Huson, J. (Joop) 7

Ansu, A.B. (Ameline) 8 1
Luijt, M.F. (Melissa) 9 1
Scherer, M. (Max) 10

van Rij, J. (Jeffrey) 11

Duineveld, S.A. (Sijmen) 12

13 £
14

15

17 1
19 1

l

Tel op +Tel op +

SubtotaalSubtotaalSubtotaal

Tel op +

HE

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

Bon-van de Griek, C.M. 2 
(Chantal)

Clavaux, M.B.W. (Mark) 3

Wolff-Theunisse, K.A. 
(Claudia)

Verstoep, D.A. (Dick)

van Iperen-Sundquest, 
M A. (Lenny)

Leewis-van Waadenoijen 20 
Kemekamp, M.H.M.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

Klovert, F. (Frans)

Burgers-Gockinga, E. 
(Eldo)_______________
van der Kamp, J.W. (Jan 16
Willem)_____________

van Iperen, J, (Joost)

Tel op +

HZDiE

Oomen, J.A.J.M. (Jan) 18

van Woudenberg, D.B. 4 
(Rik)_______________

Adriaanse, R. (Ryan)

E
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.

B
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.
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Lijst 8 Nieuwe Gemeente Politiek

Aantal stemmen Aantal stemmen Aantal stemmen

3 1
1

5

6 1
7

Tel op + Tel op + Tel op ♦

E B B4Subtotaal Subtotaal Subtotaal

Tel op +

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

Zet in elk vakje één djfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Nooriander, A. (André) 8
(m)

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer__________

Heuvelman, A. C. (Kees) 1 
(m)___________________
van Mourik, F. C. (Frank) 2 
(m)
Mandersloot, C. I. A. 
(Cathy) (v)______________
van der Plaats, G. M. C. 4 
M. L. (Leontien) (v)
Baur, P. E. M. (Peter) 
(m)_______________
Verboom, K. P. (Kees) 
(m)_______________
van der Stad, L. (Leo) 
(m)
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Lijst 4 P.v.d.A./GROENLINKS

Aantal stemmenAantal stemmenAantal stemmen

2

3

6 0
7-

9

0
11 0
12 0

0
Loch, L A G. (Leo) (m) 14 0

L
16 0

Tel op +Tel op +Tel op*

BBH I |3|9 I?0 SubtotaalSubtotaalSubtotaal

Tel op +

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

1
I

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer_________

Leliënhof, D. (Denise) (v) 1

f
I

2
S

Hazelebach, A. (Arjen) 15
(m)_______________
Helmer, J. (Johan) (m)

Damen, F.M. (Martin) 
(m)_______________
Pouwels - Nahrvar, S. 
(Sep) (V)__________
Bovens, J.J.G. (Jacques) 4 
(m)___________________
de Waal, A.C. (Anneke) 5 
(V)______________________

Rombouts, D. (Danny) 
(m)_______________
Stuivenberg, A.C. (Aad) 1 
(m)___________________
van Ruitenburg, M.J. (Ri- 8 
nus) (m)
den Hollander, N. (Na- 
omi) (V)
Peelen, H.F. (Frans) (m) 10

Doornhein, H. (Henk) 
(m)______________
Laurier, C.M.W. (Cor) 
(m)______________
Diersmann, E. (Ed) (m) 13
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Lijst 2 ChristenUnie-SGP

Aantal stemmenAantal stemmen
281 0
292 0

D
Snoei, J. (Johan) (m) 4

Bakker, A. (Ard) (m) 5

6

/

Alblas, D. (Dirk) (m) 10

0
12 0

0
0

18

19 I
20 0

If
22 0

0
24

27

Tel op +Tel op +Tel op +

B t 04 SubtotaalSubtotaalSubtotaal

Tel op +

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

£
ö

0
I

0
3

D
I

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

1
b

8
3

I
o

LL

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer_____

Schuurman, J.W. (Jan 
Willem) (m) 

van der Spek, C D. 
(Cock) (m)
Molenaar, P. (Peter) (m) 3

van Kralingen-Paul, A.J. 11 
(Alette) (V)

Wolterink, J.H.J. (Jan 
Harmen) (m) 
van den Bergh-Kempe- 13 
naar, M. (Greet) (v)_________

Hoogendoorn, G.J. 
(Geo) (m)__________
van der Vlegel-Brouwer, 15
WA.E. (Wilma) (v)________ _
van den Broek, P.C. (Pe- 16 
ter) (m)____________________
Mostert, F.H. (Frits) (m) 17

Aantal stemmen □F

Slingerland, E.C.G. 
(Eelco) (m)________
den Hollander, L. (Rens) 23 
(m)______________
van der Linden, M. 
(Maarten) (m)
Steller, H.W. (Erwin) (m) 25

Verdoes, W.J. (Willem 
Jan) (m)
Schuil-Stoorvogel, H.D. 7 
(Rina) (V)_________________
van der Knijff, G.H. (Erik) 8 
(m)_______________________
Versluis, R. (Robin) (m) 9

Sloof, G.W. (Gijs Willem) 26
(m)__________
Punt-Kramer, C.T. 
(Cora) (V)

Vergunst, E.F. (Floor) 
(m)_________________
Westmaas-Bogaard, 
H A. (Eline) (V)

Opschoor, J.J. (Jaco) 
(m)____________________
Geuze, D.l. (David) (m) 21

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer______

van der Waal, J. (Hans) 
(m)___________________
Ambachtsheer-de Vries, 
D. (Dagmar) {v)

Terlouw, J.W. (Jan Willem) 30 
(m) 

B
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.

B
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.
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Lijst 6 Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)

Aantal stemmenAantal stemmenAantal stemmen

2

7
1

Laaij, A. (Andre) (m) 5

Maasdam, J. (Jan) (m) 6
1

Plug, M. (Marco) (m) 7

1

Tel op +Tel op +Tel op +

DB I isPI B SubtotaalSubtotaalSubtotaal

Tel op +

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rectits met het 

laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

21
y

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

van der Most, E.J. (Evert 8 
Jan) (m)
van der Ende, W. (Wim) 9 
(m)

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer_________

van Drenth, PA. (Paul) 1 
(m)_______________
Van, W.A. (Wilko) (m)

den Hartog, S. (Steven) 3 
(m)___________________
de Jong, W.A. (Willem) 4 
(m)
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Lijst 3 CDA

Aantal stemmen Aantal stemmen Aantal stemmen

l
2 I
3

2
5

7

8 7
9 I

O

12 O
13 O

ö
o

16 o
17 0

o
19 o

o
o

22 0
23 ö

M
Verbeek, J.A. (Jan) (m) 25

Tel op +Tel op + Tel op +

SubtotaalSubtotaal Subtotaal

i Tel op +

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

2
0

L
5

steenkamp, P.A.J.M. 
(Paulus) (m) 
van der Poort, D.J. 
(Dick) (m)
Zijlstra, W. (Wybe) (m) M

Van Koeverden, E.C. 
(Edwin) (m)
IJzerman-van Veen, M.J. 18 
(Marianne) (v)
Bukman, C. (Kees) (m)

van der Kooij, M.J. 
(Chiel) (m)
Dijkema-Bonnet, F.C.J. 10 
(Ciska) (v)
Comelisse, D.C.C. (Die- 11 
derich) (m)
Will, G. (Gert) (m)

Lamers, P.A.W. (Peter) 20 
(m)____________________
Breugem, J. (Jaap) (m) 21

de Jonge-Ruitenbeek,
T.T.E. (Tinet) (v)
Oudijk-Hesselink, H.G. U 
(Rita) (V)
van Uffelen, E.J. (Stefan) 15
(m)______________
Janse, W. (Wim) (m)

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer_________

de Ruiter, B.P.J. (Benno) 1 
(m)______________
van Norel, H A. (Her
men) (m)
den Hollander, M.H. 
(Mark) (m)
Meppelink, E.M. (Pien) 4 
(V)_____________________

Bode, M.H. (Maarten 
Huug)(m)
Vermeulen, M.J. (Mark) 6 
(m)_______________
van den Akker, W.P. 
(Wilko) (m)
Bos, M. (Margreet) (v)

BW
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.

BW
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.
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Lijst 1 VVD
Aantal stemmenAantal stemmen

Q

5

6

0
Rietveld, D. (Dyonne) (V) 11 0

0
0

14 0
Rockx, N.A.J. (Nick) (m) 15

0
17 0

de Haas, E. (Erik) (m) 18 0

20

21 0

Tel op +Tel op+Tel op +

B Ml 1^1^
> in allz AAn *

SubtotaalSubtotaalSubtotaal

Tel op +

I I

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Totaal 1+2 + 3

0
X

Q
1
3
1

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer

Ö
2

Ambachtsheer, T.J.BA. 12 
(Timothy) (m)
Christiaanse, Y. (Yordi) Ta 
(m)_______________
Revet, J. (Jeroen) (m)

Aantal stemmen 

s
513

vanderWal, S.J. (Sven) 16
(m)_______________
Dubbeld, M. (Giel) (m)

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer_________

van Wijnen, F,G. (Ferry) 1 
(m)___________________
van Gerwen-Westerling, 2 
A.J. (Annika) (v)
Bueving, S.E. (Sigrid) (v) 3

van Wijnen-Barendregt, 19 
M.M. (Mariska) (v)
Waldekker, H. (Hans) 
(m)_______________
Ambachtsheer, J.M.P. 
(Jan) (m)

Karreman, L.P.C. (Leen- 4 
dert) (m)__________
de Haas, D.A. (Daan) 
(m)_______________
Molenaar, P. (Patrick) 
(m)____________________
uit de Bulten, C. (Cindy) 7 
M________________
van der Wolf, K. (Kors) 8 
(m)____________________
Boogerman-Jongepier, 9 
L.B. (Loura) (v]
Bon, M.D. (Matthijs) (m) 10

tni
Zet in eik vakje één djfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.



19
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Lijstnummer en lijstnaamLijstnummer en lijstnaam aantal stemmen aantal stemmen

1 WD l
2 ChristenUnie-SGP

3 CDA

4 P.v.d A/GROENLINKS

5 SP (Socialistische Partij) l If)
ó’6 Nieuw Elan Zuidplas (NEZ)

7D66

i8 Nieuwe Gemeente Politiek

GR22 - Stembureau 1 - Gemeentehuis

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst, 
omdat de tellers zo vermoeid dreigen te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan zijn. 
Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld 
(rubriek 3) en een voorlopige telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in 
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer.

Zet in eik vakje één cijfer.
Begin rechts met hel 

laatste cijfer.

£

Ik
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