15 MaranathakerkRhoon MAANDAG
Nummer stembureau voor vervroegd stemmen

15

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen

Maranathakerk Rhoon MAANDAG

1. Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetddoor het stembureau voor vervroegd stemrnen (zie rubriek 5 van het
proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen),

Aantal geldige stempassen
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om fe stemmen in andere gemeente)*

I

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Te/ op! A + B + C = D
' Klezerspassen zijn niet van toepassing blj een gemeenteraadSverkIezing.

2. Aantal getelde stembiljetten
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijkstembureau voor vervroegd stemmen

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandtdaat *

Aantal blanco stembiljetten
Aantal ongeldige stembiljetten
/

Het totaal aantal getelde stembiljetten.Tel op! E + F + G = H
* Tel voor dit ondeKieel de aantallenstemmen die op elke lijstzijn uitgebrachtbij elkaar op
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Is het aantal toegelatenkiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal geteldestembiljetten(rubriek2 onder H) gelijk?
V.
O

Ja, ga verder met rubriek 4.
Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de
stempassen. kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw getetd en het aantal toegelaten kiezers voor dit

stembureauals volgtvastgesteld:
Aantalgeldigestempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om fe stemmen in andere gemeente) Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau

voor vervroegd stemmen.Tel op14.2 + B.2 + C. 2 = D.2

(

' Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.

Let OP: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals
vastgesteld door het stembureau voor vewroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).
Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

O

Ja, ga verdermet rubriek4.

O

Nee, er zijn m66r stembiljettengeteld. Hoeveel stembiljettenzijn er meer geteld?

O

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten.

Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan 66n verklaringzijn
l

Mogelijkeverklaringen voor het venchil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich het>benvoorgedaan,
Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljette weiniguitgereikt?
Hoe vaak is er een stembiljette veel uitgereikt?
Hoe vaak is er geen verklaringvoor het verschil?
Hoe vaak is er een andere verklaringvoor het verschil?
Vermeld hieronder de andere verklaringenen hoe vaak er sprake van was
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4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

iII[ Nee
O

Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen.Deze stembescheidenmoetenin

aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en

wethoudersvan de gemeente

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan weI

stempassen, volmachtbewijzenof kiezerspassen dat is aangetroffen.

(

(
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Nummer

op de lijst

1

WD

Aantal stemmen

Naam kandidaat

3'S
2
3

qI

van Klaveren,A. (Anneke)(v)

3

4

2
2

10
11

Goedknegt,M.C.C. (Marco)(m)
Bianchi, M. (MarIo) (m)

2

'T‘

Verduyn,R. (Roy) (m)

I
0
I

U

van der Ktooster,E. (ErIc) (m)

Weijers, R. (Ruben)(m)
Polder, E. J. (Erik) (m)
't Gilde, J.H.B. (Bas) (m)
van der Weijde,R.A. (Linda)(v)
van Hamburg,A. (Arte-Jan)(m)
Ligthart,E. (Evelien)(v)

12

Beckers. A.W. (Wendy) (v)

13

Heezen,J.H.M. (John) (m)

14

I

15

O

Kingma- Vos, A.M. (Annelies)(v)
Latenstein van Voorst - Woldringh, A. (Anja) (v)
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Nummer

op de lijst

2

Echt voor Albrandswaard (EVA)

Aantal stemmen

Naam kandidaat

63
2
3

4

a

S
r)

b

I
)

V

Vergouwe,M. (Marielle)(v)
Polder,R. (Richard) (m)
Blok, M. (Marjolein)(v)
Kooijman- Castetijns.S. (Saskia) (v)

Vianen, S.W. (Bas) (m)
Hondebrink,R. (Richard)(m)

O

Driece,R.A. (Roland)(m)

8

2

van der Kemp, F.J. (Floor) (m)

9

S

van der Knaap, T.W. (Thomas) (m)

10

q

Driece,S. A. (Sem) (m)

11

q

Binder,T.A. (Thedie)(m)

(

Totaal

/
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Stem-Lokaal
Nummer

op de lijst

Aantal stemmen

Naam kandidaat

Heezen, L.M. (Martijn)(m)

14

2

Verduijn,W. (Wendy) (v)

3

van der Stam, F.B. (Fer) (m)

4

van Zaalen, F.P. (Frans) (m)

Padmos, L.A. (Lillian)(v)
Niehot,A.C. (Aad) (m)
Drenth,S. (Sander) (m)
(

Janssen, R.J. (Robin)(m)
Weterings,C. (Charlotta)(v)
10

Giezen, H.G.E. (Lenie)(v)

11

de Zanger,J. (Jaap) (m)

12

Verduijn,T.R.C. (Tim) (m)
de Zanger. R. (Ronald)(m)
de Raadt, E.G. (Liesbeth)(v)

15

Blok,J. (Jannie) (v)
Ketting.J.C. (Sjaak) (m)
Heezen, L. (Lucien)(m)

18

van der Burg, O. (Bert)(m)

19

0

Boer - van den Heuvel, C. (Cathalina) (v)

20

C

Verduijn,O.R. (Oscar) (m)
Heezen, H,P.L. (Henk) (m)

21

22

V

de Raadt, S.P.M. (Sebastiaan) (m)

23

Ederzeel,R. J. (Ron) (m)

24

Vlasblom- Giele,W.J. (WiI) (v)
Heezen, S. J. (Sandra) (v)

O

de Haas, J. (Jan) (m)
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de Raadt - Luscuere, J, J.A. (Joyce) (v)
Mallens, W,A. (Wim) (m)
van Ginkel, M.A. J. (Mart) (m)

van de Grind, M. (Martin)(m)
Totaal
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Nummer

op de lijst

4

GROENLINKS / Partij van de Arbeid
(P.v.d.A.)

Aantal stemmen

Naam kandidaat

q.5

Scharink,J.W.H. (James) (m)

2

0

Heukels, H.M. (Hans) (m)

3

,Z

Bovens, A. M.A. (Andrea) (v)

4

r)
>

5

f)

r

C)
8

I

9

a

K6rnmannRudi,C.L.P. (Peter) (m)
van den Berg, J.J. (Job) (m)
Katis, M.F.G. (Maarten) (m)

de Neef,M. (MirIam)(v)
Rooimans,P.B. (Ptonie)(v)
Duurkoop,H.J. (Henk)(m)

10

Brussaard, G. A.D. (Gerard) (m)

11

van der Graaff, H.J. (Hans) (m)

Totaal

J
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Leefbaar Albrandswaard
Nummer

op de lijst

Naam kandidaat

Aantal stemmen
13

2

LI

3

4

Vuik, T.M. (m)
van Opstal, E.E. (m)
van IJzendoorn,I.M. (v)

LJ

Roedolf,E. (m)
Hoedemans,A. (m)
Bot, L. (m)

(

7
8
9

10

Roedolf,T. (m)

U

Hoedemans- Bosch, J.C. (v)

V

Heezen - van Hal, E.C. (v)

a

5

Boender,B.P. (m)

Totaal
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Nummer

op de lijst

6

CDA

Aantal stemmen

Naam kandidaat

b-(\

van der Kaaij, S. (Sander) (m)

2

Goudriaan, L.H. (Lennard) (m)

3

van Ginkel, M.P.C. (Mieke) (v)

4

de Jongh, R. (Robin)(m)
Hek, S.E.M. (Sandra) (v)
van de Ven, H.I. (Bert) (m)

Nootenboom,B.J. (Bas) (m)

{

Boekhoud,P.S. (Peter) (m)

O

Roest, D.H.J. (DIrk) (m)

10

van der Kaaij, C. (Christiaan) (m)

11

van Wolfswinkel,J. (Johan) (m)

12

Visser, A. (Arjan)(m)

13

Dorst,G. (Bertie)(v)

14

van de Ven, L.L.M. (Louis) (m)

15

V

Meijs, L.C.P.M. (Lucas) (m)
den Arend, M.A. (MaHan)(v)
Beukelman, A. (Arte) (m)

/

18

I

de Jongh. E. (Erwin)(m)

45 / 82

15 MaranathakerkRhoon MAANDAG

Nummer

op de lijst

7

Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP)

Aantal stemmen

Naam kandidaat

3

Steger, R.A. (Richard) (m)

2

I

Kweekel,A. A. (Adrie) (m)

3

R

4

I

de Leeuwe, J.E. (Jacqueline) (v)

5

(

Boonstoppel,J. (Johan) (m)
Steger, J. (Jan-Willem)(m)

6

I

7

C)

de Graaf, L.P. (Daniel)(m)

8

I

Gillet,J.Y. (Jacqueline)(v)

de Reus, B.G. (Bas) (m)

Totaal
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