
gemeentes luis

Model N 10-1
Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het Waterschap 
op 15 maart 2023
Gemeente Sluis

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar 
lichaam, indien van toepassing

X Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft vastgesteld dat de in dit 
proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn. Het gemeentelijk stembureau/stembureau 
voor het openbaar lichaam heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het 
corrigendum bij dit proces-verbaal. / /
Het corrigendum is vastgesteld op: [ /]|p 1-f 1-[< 1fö][2.1l3 1 (dd-mm-jjjj) [ / ][6 ](tijd)

□ In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 
openbaar lichaam de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen (opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet 
allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft zelf de 
juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: [][]-[][]-[][][][] (dd-mm-jjjj) [][]:[][] (tijd)

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming
Nummer 

stembureau Adres/locatie stembureau Openingstijden (van - tot)Dag Maand Jaar

/ r 0 3 2 0 2 3 o? 3o 2 t o o

Nummer 
stembureau

Vu/ voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
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-
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

1 b. Stembureaugegevens tijdens telling

Wanneer vond de telling plaats?
Dag Maand Jaar Tijd (van

2 I |l O ~Datum: / iro 3 Zo 2,3
- tot)

ö Ö 3 0
Waar vond de telling plaats?

□ De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

2. Aanwezigheid stembureauleden

Voorletters Achternaam

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid bij de zitting aanwezig was.
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Aanwezig op het stembureau:
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

3. Aantal toegelaten kiezers

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

Aantal geldige stempassen A

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B I (
Aantal geldige kiezerspassen C 0

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D ) 765

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
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 stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten F 1
Aantal ongeldige stembiljetten G 7

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H) 7^
Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op de volgende pagina.
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

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

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

® NEE -> Ga dan door naar rubriek 6.
□ JA -» Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

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

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

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
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

PV
 00

1 P
14

 Slu
is



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

6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

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 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 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 tijdens de stemming

__±iLr 6 ___ VöLt\a__Mig T TóT________

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

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.

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

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

1

2

3

4

5

6

7

Naam voorzitter

O 4 I
Namen stembureauleden

__ __________PsuA _________
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één of twee.)

Zie volgende pagina's.
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Lijst 1 Partij voor Zeeland
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Minderhoud,
G.C.J. (Gert-Jan) (m)

1 3 r
Weststrate, 
M. (Marien) (m)

2

Koopman, 
C. (Chris) (m)

3

van Kerckhoven, 
P.K. (Paul) (m)

4

van den Bosse, 
M. (Marcel) (m)

5 /
van Driessche, 
F.A.D. (Frank) (m)

6

Wielard,
J.A.C. (Jan-Kees) (m)

7

Stoker, 
PA.F. (Paula) (v)

8 6
Vogelaar, 
C.M. (Martijn) (m)

9

Steur, 
H.G.A. (Bertie) (v)

10 /
Babijn, 
F. (Frangois) (m)

11 3 7
van Overloop, 
M. (Martien) (m)

12

Muste, 
R. (Ruud) (m)

13

Smet,
J. (Joey) (m)

14

Hirdes, 
RW. (Wim) (m)

15

van Hekken, 
M.C. (Rien) (m)

16

de Buck, 
J.A. (José) (m)

17

Depauw,
G.F.A. (Gino) (m)

18

van ‘t Hof, 
J.J. (Han) (m)

19

Werri, 
N.C.J. (Nico) (m)

20

Faasse, 
M.J. (Mark) (m)

21

van den Berge, 
A.P. (Adriaan) (m)

22

Willaert,
T.K.M. (Tom)(m)

23

Frankemölle, 
C. (Stian) (m)

24

Koopman, 
C.J. (Kees) (m)

25

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Kooiker, 28
B. (Berry) (m)
Verburg- 27
de Smit, 
A.J.G. (Jeanette) (v)
Bruijns, 28
P.J.A.M. (Paul) (m)

Smits, 29
H. (Bert) (m)

van 't Hof, 20
S.J.A. (Sander) (m)

Elfrink-Bliek, 31
N.M. (Nathalie) (v) 7
van der Hoest, 32
N. (Nico) (m)

van de Wouw, 33
E.J. (Ester) (v) 3
van den Dorpel-Lagendijk, 34
J.J. (Jacobien) (v)

Verburg, 35
R. (Ramon) (m)

Schouwenaar, 36
A.J. (Jos) (m)

Biemond-Santbergen, 37
M.J.J.M. (Monique) (v)

Krijger, 38
T.P. (Ted) (m)

Weststrate, 39
J. (Hans) (m)

van Boven-van der Hoest, 49
C.J. (Christa) (v)

Schrier, 41
A. (André) (m)

van Overbeeke, 42
C.J. (Chris) (m)

Meijer, 43
W. (Wyke) (v)

Dek-Keijzer, 44
H.C.J. (Riekie) (v)

Fortuin, 45
M. (Menno) (m)

Verbrugge, 48
J.G.M. (Johan) (m)

Wilde, 47
W.R (Wilfred) (m)

Jobse, 48
J.C. (Judith) (v)

Frankemölle-van de Griek, 49
J. (Joyce) (v)

Hageman, 59
J.RE.M. (Jean-Paul) (m)

Subtotaal 1 <2 0 Subtotaal 2 / 0

Totaal (1 + 2) 3 0
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Lijst 2 CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Subtotaal 1 Subtotaal 2
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Lijst 3 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

van Kralingen, 
G. (Gert)

1

Verheuvel,
H.G.L. (Henk)

2

van de Velde, 
J.W. (Jan Willem)

3

Bijnagte, 
J.C.P. (Jan Pieter)

4

Bruinooge, 
A.P. (Stefan)

5

Goud,
C.M.J. (Marcel)

6

Francke, 
L. (Lourens)

7

Houtekamer, 
W.C. (Wim)

8

Vlaander, 
A.G. (Dert)

9

Moens, 
P. (Paul)

10

Weststrate, 
R. (René)

11

Eerland,
M.A.G. (Marrijn)

12

Stouten, 
C. (Christiaan)

13

Schot,
J.C. (Jos)

14

de Rijder, 
W.P. (Wim)

15

Dieleman, 
D.G. (Dany)

16

de Visser, 
P. (Peter)

17

Slootweg, 
J. (Jaap)

18

Pladdet, 
J.P. (Ko)

19

Eckhardt, 
C.A. (Kees)

20

Geluk, 
H. (Henk)

21

Zwemer, 
W.A.J. (Wieland)

Zandee, 23
J.W.K. (Jaco)

Verloop, 24
C. (Cees)
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Lijst 4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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Lijst 5 VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

W
S2

3 P
V 0

01
 P1

4 S
lu

is

Totaal



Lijst 6 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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Lijst 7 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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Lijst 8 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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Lijst 9 Christenunie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Hamelink, 1
H.M. (Heleen) (v) 1 6
vanGinkel, 2
J.J. (Jaap) (m)

van Oosten, 3
J.J. (Jan) (m)

Kruizinga, 4
P. (Pierre) (m)

van Schellen, 5
R.M. (Rob) (m)

de Schepper-Dekker, 6
S.F. (Sarina) (v) l
Kesteloo, 7
J.W.J. (Jarno) (m)

Mersie, 8
P.J. (Pieter Jan) (m)

Verkuil, 9
G.G.T. (Gerard) (m)

Koppejan, 10
S. (Susannah) (v)

Fonteine-Nieuwenhuis, 11
G.J. (Dorien) (v)

van Leeuwen, '2
C.W.G.J. (Corniel) (m)

Visser,
W.M. (Michiel) (m)

van den Broeke-de Jonge, 1 4
J.A. (Miriam) (v)

Molenaar, 
R.M.A. (René) (m)

de Bruine, 16
L.A. (Leander) (m)

Hage, 17
J.L. (Jaap) (m)

Bouwman, 18
H.(Huib) (m)
van den Bogaerdt- 19
Verploegh Chassé,
B.P.M. (Barbara) (v)
Vercammen, 29
M.A. (Marcel) (m)

Eerkes, 2^
H. (Henk) (m)

van de Vreede-Hensen, 22
E. (Esther) (v)

Kater-van de Beek, 23
H.A. (Erika) (v)

Bom, 24
W.M. (Maurits) (m)

Beekman, 25
A.P. (Arjan) (m)
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Lijst 10 BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

van 't Westeinde, 1
B.A. (Bastiaan) 2
Poissonnier-Dekker, 2
M.J. (Marianne) 0
de Bruijckere, 3
G.A.M. (Geert) 2. 2 2
van der Meer, 4
T. (Tom)

van Seventer, 3
R. (Robert) I
Verdurmen, 3
J.J.M. (Jos) I
Quaak, 7
J.A. (Sjaak) I
Janse, 3
H.P. (Huibert)

van de Heijning, 3
J.W.M. (Wim)

Poppe, 13
W.P. (Willem)

van Nieuwenhuijzen, H
A.A. (Ton)

Joossen, 12
J.C.J. (Jan)

Vael, 13
W.P.E. (Wim)

Boone, 14
M.A. (Mascha)

Jansen, "I3
L.M. (Leen)

Jansen van Rosendaal, 16
C.J. (Kees)

Vermue,
A.J.C.C. (Arjan)

Brooshooft, 18
L.C. (Coen)

Nielen, 13
W.R.L. (Wilfried)

Vader, 20
I.P.H. (Isambard)

Vael, 21
A.R.M. (Arno) l
Veenstra, 22
A.J. (Lex)

Bierens, 23
C.R. (Carolien)

Vermue, 24
C. (Cynthia)
de Feijter- 25
de Feijter, 
M.RE. (Rian)

de Zwart, 
G. (Gijs)

Hanse, 
C.H.J. (Kees)

3 3 5"
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Lijst 11 Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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Lijst 12
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Modei Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Scheldestromen 
in maart 2023
Gemeente Sluis
Kieskring Scheldestromen

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn 
opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting gemeentelijk stembureau

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Sluis.

Kieskring Scheldestromen.

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau a o cP
Locatie stembureau:

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal 
toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het 
gemeentelijk stembureau heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. 
Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
-* Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

$0 Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, 
en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
-> Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

Datum: 16-03-2023 15:15:29 pagina 1/9



Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder 
hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Datum: 16-03-2023 15:15:29 pagina 2 / 9



Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal 
uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: J vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen A

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

Aantal geldige kiezerspassen C

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D ) b
2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E

Aantal blanco stembiljetten F

Aantal ongeldige stembiljetten G

Totaal aantal getelde stemmen (E + F + G = H ) I
Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat in rubriek 3.

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 2, onderdeel H) ?

□ NEE —> Ga dan door naar rubriek 4.
□ JA -► Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

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

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

4. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het 
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie of vier.)

Datum: 16-03-2023 15:15:29 pagina 7 / 9



Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 1. Partij voor Zeeland
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Naam kandidaat & Naam kandidaat &
kandidaatnummer kandidaatnummer

Minderhoud, G.C.J.
26Kooiker, B.

2
Weststrate, M.

27Verburg-de Smit, A.J.G.

Koopman, C. 3 Bruijns, P.J.A.M.

4 
van Kerckhoven, P.K.

29
Smits, H.

van den Bosse, M.
30 

van 't Hof, S.J.A.

g 
van Driessche, F.A.D. Elfrink-Bliek, N.M. 31

Wielard, J.A.C. 7 32 van der Hoest, N.

Stoker, P.A.E 1 33 van de Wouw, E.J.

q
Vogelaar, C.M. 34 van den Dorpel-Lagendijk, J.J.

Steur, H.G.A. 10 Verburg, R. 33

Babijn, F. 11 b Schouwenaar, A.J.

12 van Overloop, M. Biemond-Santbergen, M.J.J.M. 37

iiMuste. R. Krijger, T.P. 38

14Smet, J. Weststrate, J.

Hirdes, P.W. 15 4C van Boven-van der Hoest, C.J.

van Hekken, M.C. o , . . 41Schner, A.

de Buck, J.A. 17 42 van Overbeeke, C.J.

Depauw, G.F.A. 18 43
Meijer, W.

van 't Hof, J.J.
44

Dek-Keijzer, H.C.J.

20Werri, N.C.J.
45Fortuin, M.

21Faasse, M.J. 46Verbrugge, J.G.M.

22 van den Berge, A.P.
47

Wilde, W.P.

23 Willaert, T.K.M. Jobse,J.C.

24Frankemölle, C. 49Frankemölle-van de Griek, J.

25Koopman, C.J. Hageman, J.P.E.M.
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Lijst 11. Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het stembureau. 
Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Totaal
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