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Model K-1 (Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen) 

Waarom een proces-verbaal? 
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen van 

de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de uitkomsten 

daarvan. 

Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag 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 of de telling van de stemmen correct 

verlopen is. 

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig 

invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment 

aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 

stemmen en minimaal drie andere leden. 

1.Verkiezing 

Dit proces-verbaal heeft betrekking op: de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Maassluis 

2.Zitting 

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente: 

Maassluis 

Datum aanvang zitting  

Tijdstip aanvang zitting uur 
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3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de tijden bij waarop het lid aanwezig was. 
Indien er meerdere tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie. 

Voorletters Achternaam leden gemeentelijk stembureau 

 

Achternaam: 

Locatie: 
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. "t)  
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Achternaam: 

Locatie: 
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4.Stembureaus 

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente: 

Stembureaus met zitting op maandag 14 maart 2022 

Nummer: 17 Locatie stembureau: Ontmoetingscentrum Oud Sluys (Maassluis) 

5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor 

vervroegd stemmen 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een 

stembiljet 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 die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor 

vervroegd stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het 

er niet mee eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? 

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

Bezwaren van kiezers 

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk 

stembureau voor vervroegd stemmen 

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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7. Leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van de 
stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 
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14. 

@ 2022 TSA Verkiezingen bv — Nadruk verboden Proces-verbaal Model K-1 



Model K-1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 6 
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Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat * 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten Tel op! E+F+G=H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht 

bij elkaar op. 

E (2 •3 

F 2 

G 0 

 

H 

Bijlage bij proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 1 

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen 

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in. 

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen: 17 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen: Ontmoetingscentrum Oud Sluys 

G.A. Brederolaan 37 Maassluis 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (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 te stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Telop!A+13+C=D 

A 135 

8 2 
c 

 

D 2 3; 

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten 

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

Ja, ga verder met rubriek 4. 

rjá Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3. 
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Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als 
volgt vastgesteld: 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 

A.2 

8.2 

C.2 

D.2 

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 vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1). 

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

13 Ja, ga verder met rubriek 4 

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

El 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 één verklaring zijn. 

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? 

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt? 

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil? 

Vermeld hieronder de andere verklaringen en 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? 

EI Nee. 

D Ja, er zijn stembiljetten/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 van de gemeente. 

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

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen. 
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat 

Lijstnaam CDA 

Lijstnummer 1 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 Bronsveld-Snoep, C. (Corine) (v) 

2 Voskamp, F.A. (Fred) (m) 

3 Kroonen, M. (Martijn) (m) 

4 OiQek, M. (Mehmet) (m) 

5 Heijboer, H. (Henrike) (v) 

6 Boekestijn, M.L. (Martin) (m) 

7 Fortuin, R.C. (Ruud) (m) 

8 Vrugt, J.A. (Jochem) (m) 

9 Poot, G. (Gerard) (m) 

10 Schaap - van Staalduijnen, S.M. (Simone) (v) 

11 Hunink, D. (Dennis) (m) 

12 Wassink, S.H. (Suzanne) (v) 

13 Voskamp, C.W. (Chris) (v) 

14 Verburg - 't Hart, A.M.P. (Annemieke) (v) 

15 van Eijsden, M.E. (Mark) (m) 

16 Kieboom, F.J. (Frans) (m) 

17 Poldervaart, J. (Jaap) (m) 

18 Warbout, W. (Wim) (m) 

19 Paalvast, C.W.M. (Cock) (m) 

20 't Hart, C.M.P. (Marcel) (m) 

2 Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam VVD 

Lijstnummer 2 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  

Snoeck, D. (Dick) (m) 

Vreugdenhil, S. (Sandra) (v) 

van Scherpenzeel, A.R.P. (Richard) (m) 

van Gaste!, W.J. (Hans) (m) 

Thodé, M.T. (Taina) (v) 

Kappelhof, V.P.J. (Victor) (m) 

Wassink, E.J. (Evert) (m) 

de Jong, J. (Jantien) (v) 

de Zeeuw, E. (Lilly) (v) 

Booster, C. (Cor) (m) 

Breunis, J.H.W. (Jaap) (m) 

Dijkshoorn, J.C. (Jeroen) (m) 

Malipaard, G.C. (Gerrit) (m) 

de Nie, W.M. (Wouter) (m) 

Ritsema, R.P.J. (Ruben) (m) 

Staal, R.E.L. (Ron) (m) 

Swertz, A.C.J. (André) (m) 
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18 2. van Velzen, P.H. (Peter) (m) 

19 de Jong-Viola, S.D. (Shanna) (v) 

20 van Spijk, MA. (Monique) (v) 

21 Wesenhagen-Kastelein, L.D. (Leny) (v) 

22 Evers, J.M.H. (Sjef) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Lijstnummer 3 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 
22, 

Kuiper, S.B. (Sjoerd) (m) 

2 L( Vrolijks, I.L. (Iris) (v) 

3 Keijzer, J. (Jorrit) (m) 

4 Luijnenburg, P.A. (Paul) (m) 

5 Ertekin, A. (Abdullah) (m) 

6 de Bruin, J.M. (Hans) (m) 

7 Feuerberg, M. (Mike) (m) 

8 Celikkaya, Z. (Zeki) (m) 

9 van der Ende, N. (Nick) (m) 

10 Jansen, AH. (Hilde) (v) 

11 van Geest, J. (Jo-Ann) (v) 

12 Godthelp, B.E. (Bart) (m) 

13 Hoogenraad, M.E. (Marjolein) (v) 

14 Rikhof, G.W.A.M. (Gert) (m) 

15 van Baaien, P.J. (Peter) (m) 

16 Luijendijk, J. (Joop) (m) 

17 Hoogenraad, P. (Pieter) (m) 

18 Keijzer, A.G.M. (Arnold) (m) 

47- 
Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam ChristenUnie 

Lijstnummer 4 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 Oosterman-Feenstra, K.R. (Klarie) (v) 

2 
2. )4 

Anker, P.C. (Peter) (m) 

3 van der Houwen, A.A. (Astrid) (v) 

4 de Cock-Poldervaart, S. (Sharon) (v) 

5 van den Doel, J. (Joël) (m) 

6 Dolstra, J.J.M. (John) (m) 

7 Bruintjes, J. (Johan) (m) 

8 2 van der Wel, L. (Leo) (m) 

9 Kruizinga, W. (Willem) (m) 

10 Poldervaart-van Balen, A.P. (Aria) (v) 

11 van der Wel, J. (Anneke) (v) 

12 Libregts-Paalvast, W.M. (Winanda) (v) 

13 Vreugdenhil-Bezemer, E. (Els) (v) 

14 't Hart, H.A. (Rick) (m) 

15 Ottevanger, J.C. (Jaco) (m) 

16 Wiersma, A. (Tom) (m) 
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17 de Voogd, C.J. (Kees) (m) 

18 Vreugdenhil, G. (Gerhard) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam Forum voor Maassluis 

Lijstnummer 5 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 van den Hoek, J. (Jan) (m) 

2 Pasterkamp, G. (Trudy) (v) 

3 Krempel, G. (Gé) (m) 

4 Baart, F.P.M. (Frank) (m) 

5 Rietdijk, A.P. (Aad) (m) 

6 van Doremalen, D.F.A. (Desiree) (v) 

7 Ooms, L.P.W. (Leo) (m) 

8 Fiege, R.E. (Renate) (v) 

9 Krebbers, M.J. (Martin) (m) 

10 Behrens, H.M. (Hetty) (v) 

11 Prins, A. (Andries) (m) 

12 den Engelsman, R.J.W. (Ruud) (m) 

13 Pasterkamp, D. (Dick) (m) 

14 van der Kaaden, C.H. (Corrie) (v) 

15 Schriemer-van Beveren, A.M. (Diana) (v) 

16 van Katwijk, J. (Hans) (m) 

17 Molmans, L. (Loek) (m) 

145 Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam Maassluis Belang 

Lijstnummer 6 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 
(5. 

Mulder-Solleveld, D.N. (Denise) (v) 

2 Sijbrandij, K. (Kay) (m) 

3 Solleveld, A.J. (Aad) (m) 

4 Keus-Juursema, M. (Monique) (v) 

5 Beunk, J. (Jerry) (m) 

6 van Mil, H.M. (Henny) (v) 

7 van der Knaap, A.A.M. (Aad) (m) 

8 2 Kleijwegt, B.N. (Bart) (m) 

20 Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam GROENLINKS 

Lijstnummer 7 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 Kleijwegt, R. (Raoul) (m) 

2 van Vuuren, J. (Jeanine) (v) 

3 Bruijn, A.M. (André) (m) 

4 Vaissier, O.A. (Oran) (m) 

5 Steenks, P.P. (Patrick) (m) 

6 de Herder, J.E. (Justine) (v) 
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7 Ammi, M. (Mohamed) (m) 

8 Huisman, A. (Adri) (v) 

9 k van Woerden, H. (Henk) (m) 

10 Moens, J.H.A (John) (m) 

11 
Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam D66 

Lijstnummer 8 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 
4:4 

de Jong-Paalvast, J.T. (Jesse) (m) 

2 de Ruiter, E. (Erik) (m) 

3 de Reuver, A.M. (Bert) (m) 

4 Nemmers, C. (Charlotte) (v) 

5 van Leeuwen, A.J. (Aad) (m) 

6 van Leijen, R.M. (Robin) (m) 

7 Dirksen-de Tombe, G.J.M. (Liesbeth) (v) 

8 (2. Sprong, J.M. (Sjaak) (m) 

9 Hokke, T. (Tristan) (m) 

Totaal (stemcijfer) 
1(0 

Lijstnaam Leefbaar Maessluys 

Lijstnummer 9 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 van de Merwe, J. (Jurre) (m) 

2 Bouwer, G.R. (Gary) (m) 

3 Ebben, D. (Demet) (v) 

4 Dijkstra, M.P. (Mark) (m) 

5 van Buren, A.J. (Arnoud) (m) 

6 Hamdi, A. (Ahmed) (m) 

7 Mostert, F. (Fleur) (v) 

8 Egbertsen, T. (Tristan) (m) 

9 Boers, A.C.J. (Arjen) (m) 

10 de Boer, R. (Rens) (m) 

11 van Meerten, S. (Sonja) (v) 

12 Buijse, M.L. (Michiel) (m) 

13 van Gooi, K.M. (Kylie) (v) 

14 van den Brink, E. (Edwin) (m) 

15 
(-4 

Noomen, M. (Meggie) (v) 

16 Bosch, T. (Tim) (m) 

17 Smits, F.H. (Frank) (m) 

18 Saenen, T.A. (Tobias) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

Lijstnaam VSP Maassluis 

Lijstnummer 10 

Nummer Aantal Naam kandidaat 

op de lijst stemmen 

1 Luijendijk, A. (Ton) (m) 

2 
1 

van der Burg, H.J. (Hans) (m) 
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Petronilia - van Velzen, L.S. (Lisette) (v) 

Paalvast, H.H.L. (Huub) (m) 

Weustink, K. (Kelly) (v) 

van Reeven, M. (Michel) (m) 

Middelburg - Hardijzer, E.A. (Elly) (v) 

Buysse, J.C. (Jan) (m) 

Herman - van Arkelen, I.M. (Ingrid) (v) 

van der Maarel, J. (Jan) (m) 

Totaal (stemcijfer) 

GR22 - Stembureau 17 - Ontmoetingscentrum Oud Sluys Bijlage bij proces-verbaal Model K1 of K2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 
2, 



Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

,oe.cAtz-0( 

Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen) Lte)go 
1 

Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Maassluis 14-03-2022 

Gemeente/openbaar lichaam Maassluis 

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. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in. 

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

A Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer: 17 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum  —`2. <2.,9_, van 1(Z) : i3 Qi tot 1_2_,LI : uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie  atá 5( -134zAu.doLc--c--LL 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

UW" 

Uur 

UW" 

D Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

rgki Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

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

Uur 

UW" 

uur 

I L( G (.) 

2/ I rn 

`11  

Uur 

Uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

00 
2_  i  i (9 0 

fL1 00 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

Uur 

uur 

Uur 

uur 

uur 

1Lk— 3— 2.---->"2- 2-
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Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen) 

2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters en achternaam stembureaulid  

Aanwezig op het stembureau 

Datum van 

 

1,S'.  

 

--)  

   

',i f
.
—"
s 

k/c) e,k 

j ok 1)Q•>r cl 

 

k 

A Yr\ 

-.>-'.-

 

bcx et tin )'r,-) 2̀ttl 

    

i 

.,---'"-

 

V CtUk.

             

1 C.)( _  

Z-1  

- - 2..2 

14- 1- iv2 

  

1 it  - c) -  2 d 29 /345.f-

  

t (.--)'- -2 2.72- ?

    

/ L, _3 2 0 t —t _ l  

  

1'1
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Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen) 

3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan één persoon in een stemhokje. 

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het er niet mee eens is. 

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 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

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. 

       

       

       

       

       

       

       

       

5. Aantal toegelaten kiezers 

    

  

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Telop!A+B+C=D 

A 

B 

C 

D 
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Model J (Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen) 

6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna naar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

    

2 c--) i 71.7 lk 

 

i  

 

    

Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

2. 

‘,:vi, 5 1.t.L<GLL 

 

3. 

  

4. 

   

5. 

   

6. 

C__ , Vt . .-2)n 4k 

 

7. 

C..n WI cta,<,7,3--- ( 
8. 

4t. Vb i-c-ii,..,jc._ 

 

9. 

 

----2. -5,  

 

10. 

   

11. 

   

12. 

   

13. 

   

14. 
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(Lege pagina) 
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