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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-Mierlo ln maarl2022

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 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 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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Modêl N 1o-l Prcces-vefuaal van een stembureau

Í

1a Stembureaugegevenstiidensstemming

Nummer
st€mbureau

13

Adres/locatie stembureau

Dienstencentrum St. JozeÍPlein
St. JozeÍplein 4,5666 RL, GeldroP

Maand Jaar Openingstiiden (van - tot)

07:30 21:00

1b

Nummêí
stembureau

1c

Stembureaugegevens tiidens tel I ing
Ats de tetting op een andere tocatie plaatsvindt dan de stemming, vut dan hier de gegevens in.

Adr€snocatio stembureau Dag Maand Jaar (van - tot)

GeeÍ aan oÍ het een stembureau met beperkte toegang is
Vul 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 bêperkte toegang is een waarnemer aanwezig)'

o
o

16-03-2022
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het tid op het stembureau aanwezig was.

Aanwezig op het stembureau:
Voorlette(s) Achternaam Maand Jaar
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Model N 1 O-1 Prcces'vefuaal van een stembureau

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

TelbijD de aantallen biielkaar op.

Indien u een eerder ingevuld getat moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakies doen.

Streep dan het foute getat door en ptaats het geconigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige siempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schrifteliik oí via ingevulde stem- ot kiezerspas)

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

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

A q6T
B 72
c

Ruimto voor corrêctiê

Tel op +Tel oP +

539

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

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

Vut hieronder de aantallen in en teldeze biielkaar op.

Aantalstembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 53?

Tel oP +

Ruimto voor correclie

Têl op +

Aantal blanco stembiljetten F z
Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantattoegelaten kiezers niet getijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat op volgende Pagina.

G o

s35
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ls er een verschillussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantat uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

NFF' Ga dan door naar rubriek 6.

JA - Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembllietten geteld. Noteer hoeveel stembllletten er meer zijn getetd

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meer dan eén 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 ziin minder stembilietten 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.
Er kan meer dan een 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 13
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Modet N 10-1 Proces'verbaal van een stembureau

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.

Voorbeetden van bezwaren van kiezers tijdens de tetling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de telting wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist'

Leg atte bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaat. Ook ats 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

G*^

Bezwaren van kiezers tiidens de telling

Goo

Stembureau 13
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waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telting?
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.

gheden en bijzonderheden

Le

\r tie2ev I
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Model N 1o-1 Proces'verbaal van een stambureau

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de 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.

Veruolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Dag Maand Jaar

Datum l 6 o3 ? o?,7,

Naam voorzitteÍ

kL"nnv*.^.
Namen stêmbureauleden

5

6

7

I
9 s.+
10

11

12

13

14
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Biilage 1: aantal stemmen per liist en kandidaat

Sbmbureau 13



Jeucken, G.M.J. (Marc) (m) q a
Neele - Janssen, |.A.J.G. (lrene) (v) 2 ,5
van Schaijk, M.G.A.F. (Mark) (m) 3 B
van Dijck, N.R.T. (Nico) (m) 4

3
Font Freide, P,H.J. (Paul) (m) 5

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

van dên Eiinden, P.J.L.A. (PedÍo) (m) 7

van Hootf, P.J.L.M. (lÍene) (v) 8
I

van't HoÍ, J.D. (Joost) (m) 9
t

Sanders - de Jonge, M.J. (Mathil) (v) 10 ,Y

Ponjee, M.G.M. (Marcel) (m) 11 z
KÍuizinga - Meier, M.H.Y. (Yvonne) (v) 12

Jongen, M.H.A. (Mark) (m) 13 3
van den Boogaard - van de Kimmenade,
J.G.R.M. (AnneÍÍie) (v)

14

Scheerder, T.M. (Theodoor) (m) 15

van den Boogaard, M.H.W.M. (MaÍjolein) (v) 16

Beks, P.F. (Pieter) (m) 17

van Rooijen - van Doorn, M.A (Marianne) (v) 18

Raijmakers, G.M.A. (Freek) (m) 19

Scheepers, S.J.H. (Susan) (v) 20

Woulers, P.A.H. (Pete0 (m) 21
,3

Coolen, T.J.J.M. (Thijn) (m) 22

Flemming, D.D. (Donalha) (v) 23

van de Wateílaat - Sleegers, l.F. (lrene) (v) 24

Evers, W.V.J. (Wim) (m) 25

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

van Lipzig, H.T.M. (Harry) (m) 27

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 13/21

Lijst 1 - CDA

Naam kandidaal / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal slemmen

Tel op +

Zel in elk vakje éón cijt€r.
Begin íechts mêt het laalstè cijíer.

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aanlal stemmen

Tol op +

Zèt in €lk vakjê één ciiÍêr
Begin rechls met het laatsle ciiíer

Tel oD +

Zet in olk vakjs één cijf6r.
Begin Íechts mel hêt laalste cïÍêr.

de Vries, M.A. (Ria) (v) 28

SchippeÍs, W. (Wim) (m) 29

Sleegers - Coolen, P.A.M. (Nelly) (v) 30

Baggerman, C. (Kees) (m) 31

Smeets - Collart, A.M.M. (Sian) (v) 32

Verstappen, H.P.W.M. (Henk) (m) 33

de Jonge, M.E.S. (Mirjam) (v) 34 z
van der Plas, A.J. (José) (v) 35

Wouters, J.W.P. (Jan-Willem) (m) 36

Noten - van Bree, S.J.W.M. (Suzannê) (v) 37

Wagter - Hoogendam, J. (Joke) (v) 38

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

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

+ Y j

ftdEHrl9

B o
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Model N 10{ Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaalnummor Aantal stsmmen

Slravers, F.J.M.C. (Frans) (m) 3 r

Looijmans, P.J. (Pet€r) (m) 2 (Á

Lubbers, l.E. (lngoma0 (v) 3
I t

Dielis, H.J.M. (H€nk) (m) 4
Á C)

van Weêrt, H.E.J. (Dirk) (m) 5 5
Yarangtimeli, S. (Serkan) (m) 6 3 B
Ketelaars, J.H.J. (EÍic) (m) 7 3
van den Eijnden, G.A.E.J.P. (Frits) (m) 8 6
Thijssen, F.J.M. (Frans) (m) 9 2
Steenbakkers, A.D.M. (Ton) (m) 10 \
AaÍts - Averink, C.E. (Claudia) (v) 11

Á

Stravers, J.C. (Joop) (m) 12
l

van Erp, S. (Suzanne) (v) 13

de Vet, P.A.H.C. (Patíick) (m) 14

Blaauw, M.H.J. (Miíanda) (v) 15

de Gr€eÍ, H.J.M. (Harrie) (m) 16

Walhout, l. (lnge) (v) 17 z
van HooÍ, P.H.C. (Pete0 (m) 18

van Dongen, J.H. (Hanneke) (v) 19

Aarts, L.F. (Barl) (m) 20 3
Tooronspits, A.M. (Sjaan) (v) 21 Lt

Slools, A.W.J. (Antoon) (m) 22

van Lênthe, N. (Niels) (m) 23 t

Ketelaars, P.J.E. (Petêo (m) 24

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

van de Goor, T.F.J.M. (Theo) (m) 26

van den Eilnden, H.H. (Huub) (m) 27 9

Têl op +

Subtotaal

Zet in elk vakie óón ci.iter.

Begin rechts met hêt laalste cijÍêr,

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmon

Berkers, W.G.M. (Willem) (m) 28 3

Têl op +

Subtotaal

Zol in 6lk vakie één ciiíer
Begin rechls met hêt laalsie cijÍer

Tel oP +

? o z
Zet in elk vaki6 éón ciiÍer.

Begin Íechts mêt hel laatstê ciiÍer.

14/21

Lijst 2 - DGG (Democratische Groepering Geldrop)

t 9 I 3

IIiIEEIIE
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Modal N 1O-l Prcces-verbaal van een stemburcau

Lijst 3 - VVD

Naam kandidaat / Kandidaalnummor

Subtotaal

Aantal stommen

Tel op +

Zet in elk vakjs éón ciiÍor.
Esgin rechls met hot laatsie cijÍer.

Tel op +

zls
Zêl in elk vakjs óén ciiÍer.

Bsgin rochts mel hst laalste cïÍer.

15/21

Leenders, M.D. (Monica) (v) 1 \ z
Mulder - Staailen, M.A.T. (Marianne) (v) 2

Barten, M.M.J. (Maik) (m) 3 C

Hampton, M.W. (Mathieu) (m) 4

Snelders, J.M. (Jack) (m) 5

Vriiburg, E.S.M. (Emma) (v) 6 5
Maas, J.J.M. (Jacques) (m) 7

Romijn, A. (Ann€ttê) (v) 8 \
Schouwman, R.M. (Rêné) (m) 9

I
van den Buiis, P.J.A. (Patric€) (m) 10

Klok, S.A. (Steían) (m)
'tí

van d€ Mosselaar, J.F.A. (Han) (m) 12

Mulder, T. (Tim) (m) 13

MoÍeno Gu€rrero, J.P.A. (JeÍírey) (m) 14

van dê Mosselaar, G.G.J.M. (FÍits) (m) 15

Muld€r, B. (Bert) (m) 16 I
Bal, F. (Frank) (m) 17

StoÍÍelen, A.H. (Ans) (v) 18

van den Broek, M. (Mark) (m) 19

2 s

[tilEEIT
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van de Laar, J.A.T.M. (Hans) (m) 1 z
Peters - Rit, J.H.G. (Jan) (m) 2

Meulendijk - van de Pasch, J.F.P. (Hanneke)

(v)

3

van de Vossenberg, M.G.P. (Remco) (m) 4

Mêulendiiks, A.W.M. (Ton) (m) 5
t

cappers, E.M.J. (Esther) (v) 6

van HooÍ, A.A.J. (Antoine) (m) 7

Stolk - Knulst, J. (Janine) (v) 8

van der Linden, H.M.E.J. (Erik) (m)
o

I

van Stiphout, H.W.M. (Henk) (m) 10

Smits, M.J. (Mariélle) (v) 1l

de Vet, N.M.J. (Niels) (m) 12

van HooÍ, M.A.W.C. (Marcel) (m)
't3

Peters - Rit, J. (Joost) (m) 14

MandeÍs, C.C. (Carel) (m) 15

van Beek, G.P.J.P. (FÍits) (m) 16

de Bie - Berkers, K.D.J.J. (Karlijn) (v) 17

Bijnen, P.H.M. (Pieíe) (m) 18

Creemers, J.G.H. (Jan) (m) 19

CÍemers - Beute, S.A. (Sonia) (v) 20

Drost - Verhoeven, S.A.F.E. (Suzanne) (v) 21

Elzendoorn, H.A.Q.M. (Harry) (m) 22

van Gennip, T.H.F. (Ted) (m) 23

Heesakkers, P.L. (Pierre) (m) 24

van HooÍ, J.T.M.M. (Jeanne) (v) 25

Kessels, K.J.L. (Kevin) (m) 26

Knoops, G.F.C. (Gerdy) (v) 27

Model N 10-1 Proces-verbaalvan een slemburcau

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stemmên

Tel op +

Zel in elk vakje éón cijíer
Begin rechls met het laatste cÍíer

Naam kandidaat / KandidaalnummeÍ

Subtotaal

Aanlal stemmên

Tel op +

Zel in êlk vakje één cijÍer.

Begin rschls met hêt laalsle cijÍeÍ.

op+

Zet in êlk vakjs óén ciiler
Begin Íechts mel hot laalste cijíeÍ

16/21

Lijst 4 - Dorpspartii Mierlo (DPM)

Koolen, J.M. (Jan) (m) 28

van de Laar - Van der Leeuw, A.M.C. (lneke)

(v)
29

LammeÍs, P.J. (Pete0 (m) 30

Lenssen, J.W.G. (Jos) (m) 31

van Liêrop, J.W.G.M. (Jan) (m) 32

Maertens, T.A.J. (Theo) (m) 33

Pielers GraaÍland - Brons, P.W.H. (Petía) (v) 34

Seiikens, E.M.C. (Estheo (v) 35

Seijkens, J.H.G.C.M. (SjeÍ) (m) 36

Staals, J.F.A. (Hans) (m) 37

Smidt, H. (Henk) (m) 38

van Stiphout, M.M. (Miranda) (v) 39

Verhoeven, A.H.M. (Henk) (m) 40

Verzuu, R.J. (Rudi) (m) 41

van de Vossenberg, M.J.A.F. (MaÍio) (m) 42

van de Vossênberg - Kuijpers, E.W.M. (Eveline) 43

(v)

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

5

IftIEEIIE

5
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Mdel N 10-1 proceswrbaat van @n stembuieau

Lijst 5 - GROENLTNKS

l,laam kanddaat/ lcndldaalnummor

Subtotaal

Aanhlgt€Ínmon

Tel op +

Zeiln dkrakBóén
Eegh Í€chls mei h€t taatste

djftr.
dfgr.

Zol ln 6lk vaffF cifrer.

17 /21

ltuljken, P. (Paul) Í I
Koopmans, LM. (lng€boÍg) 2

I 5
van Eersel, A.C.J. (Amber) 3

I 4
Wessels, S.H. (Stmon) 4

Ergbers, N.P.G. (Ntek) 5
I

Duenk, H.L.A. (Jet)
I

HensgBns, T. (Íïjt) 7

Kemanl, E. (Ehsan) 8
I

Pleper, C.P.M. (Cadn) I
van Bragt C.A.C. (G:yrille) í0

ChÍlstophersên, A.J.E. (Ttneke) 11

van Stíatum, R.J.M. (Rob) 12

Lochs, H.P.G. (Ftade) í3

Bourassln, E.C.E. (Ellane) 14

Befters, J.P.H. (Jona) í5
Lt

Monteio, H.J. (Han)

lftmp, J.M.P. (Jos) 17

Breeme*amp, L.M.S. (Bepple) í8

q s

(-l s

TTdEEITI

M
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Mdel N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 6 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakjs óén cijÍer.
Begin Íechts mst het laatste cÍfer.

Tel oP +

Zet in elk vakje één ciiíeÍ.
Begin rechts mst het laatste cÍfer.

18/21

van Happen, A.G.J. (Ton) 1 I
Bemelmans, H.A.J. (Rita) 2 Lt

Zeedilk - Raeven, F.A. (Femke) 3 2
Moolenaar, M.C.H.M. (Marc) 4

I
van Lieshout, W.P. (Willem) 5

van Breemen, J.J.J.M. (Jos) 6
t

Gruintjes - van Gerven, E.J.C. (Esthe| 7 3
Uittenbroek, A.L. (Leo) 8

Siouw, L.M. (Liesbeth) I
I

Visser, P. (Peter) 10

Shepher, N. (Nitzan) 11 Í:-

VeÍbakel, L.M.H. (Bert) 't2

Vliek - van Woudenberg, M.N. (Marjon) 13

Vliek, R.M.E. (Rob) 14

Blok, P.G. (Peteo 15

Itz, C.J. (Coen) 16

9elik, A.R. (Ali) 17

in't Anker, W.P. (Wilko) 18

Verdonck, A.M.C.G. (Ans) 19

L S

IftIEETÍ

2 S
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Verdouw, M. (Miranda) (v) 1 3 \,
Jansen, D.J. (Daan) (m) 2

6
van de Vossenberg, P.A.M. (PieteÍ) (m) 3

van de Stolpe, M. (Monique) (v) 4

Liebreks, R.J.H. (Robin) (m) 5 z
Liebreks, H.F.M. (Harold) (m) 6 t
Roos, V.M.D. (Viënna) (v) 7 z
van den Reek, T.F.W.M. (Tom) (m) 8

I
Hendriks, M.M.H.J. (Manon) (v) 9

Bayoumy, T.A. (TaÍek) (m) 10

Schroemges, R. (Roy) (m) 11

Huntelaar - Erkelens, C. (Cindy) (v) 12 o
Cuiiten, W.A.G. (Wim) (m) 13

Martens, J. (Jill) (v) 14

den Heijer, M.P. (Mika) (m) 15

Mourik, M.J.M. (Moniek) (v) 16

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

van Lieshout, A.A.G. (Anne) (v) 18

van wettên, J.M.P. (Hans) (m) 19

Verdouw - de Vet, M.M.A.A. (Mariëlle) (v) 20

van Lieshout, K.W.W. (Kaylee) (v) 21

MarkgraatÍ, P.J. (PierÍe) (m) 22 q
van den Biggelaar, M.J.J. (Michael) (m) 23

Roos, K.P.J. (Khiron) (m) 24
I

Renier, A.M.J. (Annemie) (v) 25
b

van de Steur, R.A. (Anky) (v) 26

Bieíens, A.W.R. (Arian) (m) 27
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Lijst 7 - SAMEN

Naam kandidaat / Kandidààtnummer

Subtotaal

Aanlal slêmmên

Tel op +

Zel in elk vakje één ciíêr.
Begin rechls met het laatslê cijÍêr.

Naam kandidaal / Kandidaatnumm€r

Subtotaal

Aanlal stemmen

Tsl op +

Zet in elk vakjo één cijÍer.
Begin rechts mêl hêt laatsle cijíoÍ.

Tel op +

Z€t in €lk vakjs óón ciiÍsr.
Begin rechts mst het laalste ciiler.

van HooÍ, G.H. (GeÍald) (m) 28
1

VeÍdouw, D. (Dick) (m) 29

van HooÍ, R. (Rosita) (v) 30

Carlisle, L.M. (Leanne) (v) 3í Z
Habraken, M.C. (Maurits) (m) 32

(rl t 3

ililEHrlD

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

Model N 1 0-1 Prcces-vefuaal van een stêmbureau

Neem kandidaat / KandidaatnummeÍ Aantal slommen

van de Burgl, R.H.M. (Richard) (m) 1 z 8
van Nunen, G.L.J.T.M. (Gerloes) (v) 2

6
Elsendoorn, P.C.G. (Paul) (m) 3

van de V€n - SchooÍs, M.H.J. (Marie Heleen)

(v)

4 i 2
Oortwiin, B.M. (Bart) (m) 5 3
Coolen, L. (Lizette) (v) 6 q
van Hoek, S.P.A. (Stijn) (m) 7 3
Smailovió, F. (Falima) (v) 8 \ 0
Verberne, L.H.G. (Leonie) (v) 9 +
Steênman, R.M.J.G. (Ronald) (m) 10 I
Schattevoet - Oortw[n, F.M.J. (Franca) (v) 1í

Snelders, H.P.H. (Bér) (m) 12 I
van Ool, J.C.G.M. (Anca) (v) 13 5
Kok, M. (MaÍtijn) (m) 14 I

de Wit, J.M.C. (Jos) (m) 15

Ramaek€rs, J.A.H. (Fons) (m) 16

Elsendoorn, D.F. (Oanielle) (v) 17

van de Ven, N. (Nick) (m) 18

AlÍakhouri, R. (Raed) (m) 19

van Vuuren, C.V. (Tinka) (v) 20

Philip, S. (SheriÍ) (m) 21 I
van der Linden, C.A. (Rina) (v) 22

Bhagwandien, S. (Sujit) (m) 23 c1

Elsendoorn, N.D. (Noucra) (v) 24
I

HoÍstêd€, J.J. (Jaap) (m) 25

Schouten - ElsendooÍn, M.J. (Maíio) (v) 26

van Schiindel, S.M. (Susan) (v) 27 t

Tsl op +

Subtotaal

zet in êlk vakiê éón ciifer.

Bêgin rechls met hsl laatstê ciiler.

op+

Zol in êlk vakle óón cijfsr.
Begin rechts met het laatsts ciiíer.

20/21
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bijschorsing 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.

en Aanlal gtemmen

Zêt in €lk vakió één ciileÍ.
B€gin rechts met hgl laatsto ciiler.

1 -CDA B o
2 - DGG (Democratischo GroepeÍing Geldrop) ? o z
3. VVD 2 5
4 - Dorpspartij Mierlo (DPM) 5
5. GBOENLINKS q .q
6-D66 z 5
7. SAMEN ó +
8 - PaÍtij van d€ Arbeid (P.v.d.A.) I 8
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