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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierto inmaarl2D22

Gemeente Geldrop-Mierlo

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording aÍ
over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de u1slag van de
verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in.

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien.
Zo kunnen zij nagaan oÍ 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 aíloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal
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Model N 1O-1 Prcces-verbaal van een stembureau

1a Stembureaugegevenstiidensstemming

Nummer

st€mbureau

1b

Nummeí
slembureau

1c

Adr€s/locatie slembuí€au

\lVijkgebouw Den Akert
Eikelaar 2 A, 5664 XE, Geldrop

Dag Maand Jaar

16-03-2022

OpeningstUden (van - tot)

07:30 21:00

Stembureaugegevens tiidens tel ling
Als de tetting op een andere locatie ptaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Adres/localie st€mbur€au Oag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

E
o

Geef aan oÍ het een stembureau met beperkte toegang is
Vut hieronder in of het at dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

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

I
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Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorlett€(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar

'4. E/aun

T-E l: L,

t( o3 2a2z o7 5o
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o'l 3o
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Mode! N 1 O-l Prcces'vefuaal van een stemburcau

Aantal toegelaten kiezers
Vut hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bii elkaar op.

lndien u een eerder ingevuld getat moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakies doen'

Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige stêmpassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schrifteliik oí via ingevulde stem' of kiezerspas)

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

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

A /óz
B 8l

Tol oP +

Ruimle voor coríectia

--TeloP 

+

c

'v q3

u gaat nu over op het tetten van het aantal stemmen uitgebracht op de stembilietten.

Het aantat getelde stemmen moet getiik ziin aan het aantaltoegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bii elkaar op.

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat E 7 Lto

F o

Buimte vooÍ coÍÍeclie

Tel op +

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten

op+

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

ts het aantaltoegelaten kiezers niet getiik aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat oP volgende Pagina.

G 3

7 Lt3
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Is er een verschil Íussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(ubriek 4, onderdeel H)?

NEE- Ga dan door naar rubriek 6.

JA + l/sil<1sar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten getetd. Noteer hoeveel stembilietten er meer zijn geteld

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

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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)

Er zijn minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten êr minder ziin getetd

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

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

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)

Stembureau I
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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 moeiliik bereikbaar, er staat meer dan

één persoon in een stemhokie.

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de tetling wordt niet bekend gemaad, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg atte 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.

Bezwaren van kiezers tiidens de stemming

Bezwaren van kiezers tiidens de telling

Stembureau I
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Waren 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.

Omschriif de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en biizonderheden

Stembureau I
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bijde telling aanwezig ziin.

Dat zijn in etk gevat de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.

Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Datum:

Naam voorzitter

Dag

Á
Maand Jaar

ó3 2a z L

E ,naE

i'l'rnrt

Namen stêmbureaul€den

5 t-j. l1fn*sw(d
6

7

8 í /),r't<Lon lz,
I
10

11

12

13

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per liist en kandidaat
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Jeucken, G.M.J. (Marc) (m) 1 o q
Neele - Janssen, |.A.J.G. (lrene) (v) 2

I (,
van Schaiik, M.G.A.F. (Mark) (m) 3

6
van Diick, N.R.T. (Nico) (m) 4 *t

Font Freide, P.H.J. (Paul) (m) 5
I

Karel, P.S. (Pim) (m) 6
/"

van den Eijnden, P.J.L.A. (Pedro) (m) 7 I
van HooÍÍ, P.J.L.M. (lrene) (v) 8 o
van't Hof, J.D. (Joost) (m) I

I

Sanders - de Jonge, M.J. (Mathil) (v) 10 Ll
Ponjee, M.G.M. (Marcel) (m) 11

Kruizinga - Meier, M.H.Y. (Yvonne) (v) 12 z
Jongen, M.H.A. (MaÍk) (m) 13 3
van den Boogaard - van de Kimmenade,
J.G.R.M. (AnneÍrie) (v)

14

o
Scheerder, T.M. (Theodoor) (m) 15 o
van den Boogaard, M.H.W.M. (Marjolein) (v) 16 o
Beks, P.F. (Pieler) (m) 17

o
van Rooiien - van Doorn, M.A (Marianne) (v) 18 o
Railmakêrs, G.M.A. (Freek) (m)

't9
ó

Scheepers, S.J.H. (Susan) (v) 20 3
Wouters, P.A.H. (Peter) (m) 21 o
Coolen, T.J.J.M. (Thijn) (m) 22 ó
Flemming, D.D, (Donatha) (v) 23 o
van de Waterlaat - Sleegers, l.F. (lrene) (v) 24 o
Evers, W.V.J. (Wim) (m) 25

I

Jeucken, E.J.C. (Evi) (v) 26
C)

van Lipzig, H.T.M. (Harry) (m) 27 o
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Lijst 1 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stsmm€n

Tel op +

Zêt in elk vakje één cÍíer.
Eegin rechls met het laatste cÍÍer.

Naam kandidaal / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aanlal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakjs één ciiÍer
Bsgin Íêchts met hel laatsts cijter

op+

Zel in elk vakis één cÍíeÍ.
Begin Íechls met het laalste ciÍêr.

de Vries, M.A. (Ria) (v) 28 6
Schippers, W. (Wim) (m) 29

o
Sleegers - Coolen, P.A.M. (Nelly) (v) 30 o
Baggerman, C. (Kees) (m) 31

o
Sm€ets - Collart, A.M.M. (Sian) (v) 32 ó
Verstapp€n, H.P.W.M. (Henk) (m) 33 ó
de Jonge, M.E.S. (Mirjam) (v) 34 o
van der Plas, A.J. (José) (v) 35 o
WouteÍs, J.W.P. (Jan-Willem) (m) 36 o
Nolen - van Bree, S.J.W.M. (Suzanne) (v) 37 6
Wagter - Hoogendam, J. (Joke) (v) 38

(1

van den Bulk, A.C.M. (Arnold) (m) 39 Í

Claasen, M.J.J. (Mark) (m) 40 ri

I ? J I

tEtElltD

'v tl
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Moclel N 10-1 Proces-verbaal van een stemburcau

Naam kandidaal / Kandidaalnummer Aantàl st€mmsn

Stravors, F.J.M.C. (Frans) (m) 1 3 P
Looijmans, P.J. (PeteÍ) (m) 2 g q

Lubbers, l.E. (lngemar) (v) 3 d
Dielis, H.J.M. (Henk) (m) 4 F
van W€ert, H.E.J. (Dirk) (m) 5 &
YarangUmeli, S. (Serkan) (m) 6 I
Keielaars, J.H.J. (Eíic) (m) 7 li I
van den Eijndên, G.A.E.J.P. (Frits) (m) 8 á
Thiissen, F.J.M. (Frans) (m) I

I 3
Steênbakk€rs, A.D.M. (Ton) (m) 10 L)

Aarts - Averink, C.E. (Claudia) (v) 11 3
Stravers, J.C. (Joop) (m) 12 z
van Erp, S. (Suzanne) (v) 13

I í
de Vet, P.A.H.C. (PatÍick) (m) 14

2_

Blaauw, M.H.J. (Miranda) (v) 15
I

de GreeÍ, H.J.M. (Harrie) (m) 16 o
Walhout, l. (lnge) (v) 17 5
van HooÍ, P.H.C. (P€ter) (m) 18 o
van Dongen, J.H. (Hanneke) (v) 19 o
Aarts, L.F. (Bart) (m) 20

I
Toorenspits, A.M. (Sjaan) (v) 21 ó
Sloots, A.W.J. (Antoon) (m) 22 o
van Lenthe, N. (Niels) (m) 23 2
KetelaaÍs, P.J.E. (Pet€r) (m) 24 t1

van de Valk, J.J.T. (Jan) (m) 25 ,z

van de Goor, T.F.J.M. (Theo) (m) 26 o
van den Eilnden, H.H. (Huub) (m) 27 2

Tel op +

Subtotaal

zot in elk vakiê één cijÍer
8êgin Íêchts mst het laalsto ciiíer

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aanlal stsmmen

Berkers, W.G.M. (Willem) (m) 28 L

Tsl op +

Subtotaal

zet in elk vakje één cijíer.

Bsgin rechts met hst laatste ciiÍor.

op+

Zst in slk vakie éón ciiíer.

Bêgin rechts mst hsl laatst€ cijler.

14/21

Lijst 2 - DGG (Democratische Groepering Geldrop)

L 7 B z

iftiEEtrt9

2 a o

Stembureau I



Model N 10-1 Prcces-vebaal van een stembureau

Lijst 3 - VVD

Naam kandidàat / Kandldaalnummêr

Subtotaal

Aanial stêmmsn

Tsl op +

Zet in slk vakiê één ciiíer
Begin rschts mêt het laatste cijÍer

op+

Zet in elk vakiê éón cijíer.
Bsgin rechls met hêt laatste cijter.

15/21

Leênders, M.D. (Monica) (v) 1 3 a
Muldêr - Staaiien, M.A.T. (Marianne) (v) 2 2
Bartên, M.M.J. (Maik) (m) 3

I o
Hampton, M.W. (Mathieu) (m) 4 o
Snelders, J.M. (Jack) (m) 5

I

Vrijburg, E.S.M. (Emma) (v) 6
I o

Maas, J.J.M. (Jacques) (m) 7 a
Romijn, A. (Annette) (v) I o
Schouwman, R.M. (Bené) (m) I

I

van den Buijs, P.J.A. (Patrice) (m) 10 o
Klok, S.A. (St€Ían) (m) 11 0
van de Mosselaar, J.F.A. (Han) (m) 12 o
Mulder, T. (Tim) (m) 13 o
Moreno Guerrero, J.P.A. (Jeffr€y) (m) 14 o
van de Mosselaar, G.G.J.M. (Frits) (m) 15 o
MuldeÍ, B. (BeÍt) (m) 16 o
Bal, F. (Frank) (m) 17 I
StoÍí€len, A.H. (Ans) (v) 18 6
van d€n Broek, M. (Mark) (m) 19 2

5 7

tbEtn

5 7
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van de Laar, J.A.T.M. (Hans) (m) 1

I
PeteÍs - Rit, J.H.G. (Jan) (m) 2 o
Meulendiik - van de Pasch, J.F.P. (Hanneke) 3

(v) o
van de Vossenberg, M.G.P. (Remco) (m) 4 6
Meulendiiks, A.W.M. (Ton) (m) 5 o
Cappers, E.M.J. (Esther) (v) 6 o
van HooÍ, A.A.J. (Antoine) (m) 7 ó
Stolk - Knulst, J. (Janine) (v) 8 o
van der Linden, H.M.E.J. (Erik) (m) I o
van Stiphout, H.W.M. (Henk) (m) 10 a
Smits, M.J. (Mariëlle) (v) 11

I
de Vet, N.M.J. (Niels) (m) 12 o
van HooÍ, M.A.W.C. (Marcel) (m) 13 o
Peters - Rit, J. (Joost) (m) 14 o
Manders, C.C. (Caíel) (m) 15 o
van Beek, G.P.J.P. (Frits) (m) 16 o
de Bie - Berkers, K.D.J.J. (Karlijn) (v) 17 O
Bijnen, P.H.M. (Piene) (m) í8 o
Creemers, J.G.H. (Jan) (m) 19 o
Cremers - Beute, S.A. (Sonja) (v) 20 O
Drost - Verhoeven, S.A.F.E. (Suzanne) (v) 21 o
Elzendoorn, H.A.Q.M. (Harry) (m) 22 o
van Gennip, T.H.F. (Têd) (m) 23 o
HeesakkeÍs, P.L. (Piene) (m) 24 o
van HooÍ, J.T.M.M. (Jeanne) (v) 25 o
Kessels, K.J.L. (Kevin) (m) 26 o
Knoops, G.F.C. (Gerdy) (v) 27 0

Model N 10-1 Prcces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantàl stemmsn

Tsl op +

Zet in slk vakie één ciiÍsr.
Bsgin rechts mêl het laalste cijíer.

Naam kandidaal / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aanlal stemmên

Tel op +

Zêt in elk vakje één cijíer.

Bêgin rechts mêl hol laatste cïÍer.

op+

Zet in olk vakje éón cijÍeÍ
Begin Í€chts mel hêt laatste ciiÍer

16/21

Lijst 4 - Dorpspartii Mierlo (DPM)

Koolen, J.M. (Jan) (m) 28 o
van de Laar - Van der Leeuw, A.M.C. (lneke)

(v)

29 o

Lammers, P.J. (Pete0 (m) 30 o
Lenssen, J.w.G. (Jos) (m) 31 o
van Lierop, J.W.G.M. (Jan) (m) 32 a
MaeÍtens, T.A.J. (Theo) (m) JJ o
Pieters GraaÍland - Brons, P.W.H. (Petra) (v) 34 a
Seijkens, E.M.C. (Esther) (v) 35 o
Seijkens, J.H.G.C.M. (SjeÍ) (m) 36 o
Staals, J.F.A. (Hans) (m) 37 o
Smidt, H. (Henk) (m) 38 ó
van Stiphout, M.M. (Miranda) (v) 39 o
Verhoeven, A.H.M. (Henk) (m) 40 o
Verzuu, R.J. (Rudi) (m) 41 I

,

van de Vossenberg, M.J.A.F. (Marjo) (m) 42 o
van de Vossenberg - Kuijpers, E.W.M. (Evêline) 43
(v)

a
Weijmans - Louisa, S.M.A.E. (Cherill) (v) 44 o

L l

IftdEIE
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Model N 10-1 Prcces-vefuaal van een stemburcau

Lijst 5 - GROENLINKS

Naam kandidaal / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal slomm6n

Tol op +

Zet in elk vakis óón ciiÍsr.
B€gin rechls mst het laalste ciiloÍ.

Tel op +

Zet in olk vakje óén cijÍ6Í.
Begin rschts met hêl laatste cijÍ6Í.

17/21

KuUken, P. (Paul) 1 2 7
Koopmans, l.M. (lngêborg) 2

I 3
van Eersel, A.C.J. (Amber) 3 I
Wessels, S.H. (Simon) 4

I

Engbers, N.P.C. (Ni€k) 5
2

Duenk, H.L.A. (Jêt) 6
I

Hensgens, T. (Tijl) 7 ó
Kermani, E. (Ehsan) I q
Pieper, C.P.M. (Carin) 9 ó
van Bragt, C.A.C. (Cyrille) 10 o
Christophersên, A.J.E. (Tineke) 11 L
van Stratum, R.J.M. (Rob) 12 o
Lochs, H.P.G. (Hari€) í3 o
Bourassin, E.C.E. (Eliane) 14

I

Berkers, J.P.H. (Jona)
't5 o

Monteiro, H.J. (Han) 16 ó
Klomp, J.M.P. (Jos) 17

B
Breemerkamp, L.M.S. (Beppie) 18 o

5 7

tlirEElr

J 7
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Model N 10-l Prcces-vefuaal van een stemburcau

Lijst 6 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aanlal stsmmen

Tel op +

Zot in slk vakjo één ciiÍor.

Bsgin rechls mêt het laalslo ciiÍer.

Tel oP +

zet in êlk vakio óón cijísr.
Begin rschls met hêt laatsle ciilsr.

18/21

van Happen, A.G.J. (Ton) 1

I 7
Bemelmans, H.A.J. (Rila) 2

I -q
Zeedijk - Raeven, F.A. (Femke) 3 ê
Moolenaar, M.C.H.M. (Marc) 4 3
van Lieshout, W.P. (Willem) 5 2
van Breemen, J.J.J.M. (Jos) 6 o
GÍuintjes - van Gerven, E.J.C. (EslheÍ) 7 é
Uittenbroek, A.L. (Leo) 8 o
Siouw, L.M. (Liesbeth) 9

Visser, P. (Petêr) 10 o
Shêph€r, N. (Nitzan) 11 o
Verbakel, L.M.H. (Bert) 12 o
Vliêk - van Woudenberg, M.N. (MaÍjon) 13 o
Vliek, R.M.E. (Rob) 14 ó
Blok, P.G. (Pete0 15 o
Itz, C.J. (Coen) 16

Qelik, A.R. (Ali) 17 o
in 't Anker, W.P. (Wilko) Í8 3
VeÍdonck, A.M.C.G. (Ans) 19 o

.f a

tktEElÍ

5 8
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Verdouw, M. (Miranda) (v) 1 2 r
Jansen, D.J. (Daan) (m) 2 r
van de Vossenberg, P.A.M. (Pieter) (m) 3 o
van de Stolpe, M. (Monique) (v) 4

I
Liebreks, R.J.H. (Robin) (m) 5

I
Liebreks, H.F.M. (Harold) (m) 6 o
Roos, V.M.D. (Viënna) (v) 7 3
van den Reek, T.F.W.M. (Tom) (m) I ó
Hendriks, M.M.H.J. (Manon) (v) I 5
Bayoumy, T.A. (Tarek) (m)

't0 6
Schíoêmges, R. (Roy) (m) 1t o
Huntelaar - Erkelens, C. (Cindy) (v) 12 6
Cuijten, W.A.G. (Wim) (m) 13 o
Martens, J. (Jill) (v)

'14

I
den Heijer, M.P. (Mika) (m) 15 ó
Mourik, M.J.M. (Moniek) (v) 16

I
Oosterbosch, B.M.L.J. (Bart) (m) 17

I

van Lieshout, A.A.G. (Anne) (v) 18 x
van Wêtten, J.M.P. (Hans) (m) 19 o
Verdouw - de Vet, M.M.A.A. (Mariëlle) (v) 20 7
van Lieshout, K.W.W. (Kaylee) (v) 21 o
MaÍkgraaÍÍ, P.J. (Pierre) (m) 22 z
van den Biggelaar, M.J.J. (Michael) (m) 23 o
Roos, K.P.J. (Khiron) (m) 24 o
Renier, A.M.J. (Annemie) (v) 25

7
van de Steur, R.A. (Anky) (v) 26 z
Bierens, A.W.R. (Arjan) (m) 27 o
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Lijst 7 - SAMEN

Naam kandidaat / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zel in elk vakie één cÍíer.
Begin rechts mêt het laatsle cijíer.

Naam kandidaat / Kandidaalnummor

Subtotaal

Aanlal slemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijÍer.
Begin rechts mêt het laatstê cijÍor.

Tel op +

I

:t l6
Zêl in elk vakje éón cijfer.

Bêgin rechts mêt het laatste cijíêr.

van HooÍ, G.H. (Gêrald) (m) 28
C)

Verdouw, D. (Dick) (m) 29 o
van HooÍ, R. (Rosita) (v) 30 6
Carlisle, L.M. (Leanne) (v) 3r o
Habraken, M.C. (MauÍits) (m) 32 6

f é a

ft.|EHrlD
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Lijst 8 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Model N 10-1 Prcces-vebaal van een stembureau

Naam kandidaal / Kandidaatnummer Aantal stemmsn

van de Burgt, R.H.M. (Richard) (m) 1 f't I

van Nunen, G.L.J.T.M. (Geíoes) (v) 2 Ll

Elsendoorn, P.C.G. (Paul) (m) 3 o
van de Ven - SchooÍs, M.H.J. (Marie H€leen)

(v)

4
5

Oortwiin, B.M. (BaÍt) (m) 5

Coolen, L. (Lizêtte) (v) 6 2
van Hoek, S.P.A. (Stiin) (m) 7 o
Smajlovié, F. (Fatima) (v) I z
Verbernê, L.H.G. (Lêonie) (v) 9 q
Steenman, R.M.J.G. (Ronald) (m) í0 o
Schattevoet - Oortwiln, F.M.J. (Franca) (v) í í o
SnêldeÍs, H.P.H. (Bér) (m) 12 I

van Ool, J.C.G.M. (Anca) (v) 13

Kok, M. (Martiin) (m) 14 o
de Wit, J.M.C. (Jos) (m) 15

I

Ramaekers, J.A.H. (Fons) (m) 16 o
Elsendoorn, D.F. (Danielle) (v) 17 o
van de Ven, N. (Nick) (m) 18 Ll

Alfakhouri, R. (Raed) (m) 19 o
van Vuuren, C.V. (Tinka) (v) 20 ê
Philip, S. (SheriÍ) (m) 21 6
van der Linden, C.A. (Rina) (v) 22 o
Bhagwandien, S. (Sujil) (m) 23

,

Elsendoorn, N.D. (Noucra) (v) 24 o
Hoístede, J.J. (Jaap) (m) 25 o
Schouten - Elsendoorn, M.J. (Marjo) (v) 26 o
van Schilndel, S.M. (Susan) (v) 27 o

Tel op +

Subtotaal

Zot in êlk vakiê één cïÍer.
Begin rechts met het laatste cilÍer.

Tel op +

t t
Z€t in 6lk vakie één cijÍ6r

Bsgin rechls mêt hêt laatste cijÍer
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

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 deÍinitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

LiislnummeÍ en liistnaam Aantal stsmmsn

1.CDA

2 - DGG (Democratische GÍoepeÍing Geldíop)

3.WD

4 - Dorpspartii Miêrlo (DPM)

5. GROENLINKS

6-D66

7. SAMEN

8 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Zel in elk vakie éón ciiíeÍ
Begin rschls mêl hel laatsto ciiÍer

Stembureau I




