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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Midden-Groningen in maart 2022 

Gemeente Midden-Groningen 

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 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 of 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 afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 
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1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 

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

16 
De Houtstek 

16-03-2022 07:30 - 21:00 
Hoofdweg 9 A, 9621 AC, Slochteren 

1 b Stembureaugegevens tijdens telling 
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in. 

Nummer 

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

' m 

1c Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is 
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

~ Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

Q Een stembureau met beperkte toegang. 

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was. 

Voorletters) Achternaam 

Roggema 

Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar Uren (van -tot) 

H.S. de Haan 
m 

m 

N.C. Guldenaar 
m 

m 

Nieborg 
m 

m 

H.W.M.J. Naaijer 
m 

m 

M.C. Siemensma 
m 

m 

E.G. de Haan 
m 

m 

G.T.M. Struik -van der Schaik 
m 

m 

P.M. Vermeer 
m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m m 

m 

m 

m 
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Rooster tellers Stembureau Houtstek Slochteren woensdag 16 maart 

Jakob Roggema 21.00 uur t/m ~~~ a~ uur ~ t,q,,, 

+ afronden 

Harm Willem Naaijer 21.00 uur t/m Gp o o J

+ afronden 

Lieneke Boels 21.00 uur t/m pp _ p c~ 

Ina de Haan 21.00 uur t/m 

Tom de Haan 21.00 uur t/m 

Eisse de Haan 21.00 uur t/m d~- ~ v 

Gera Struik 21.00 uur t/m ~d, d ~ 

Fred Nieborg 21.00 uur t/m ~~ o~ cl v 

uur ~ ~ 

uur ~ ~ 

uur _...__._.__-- 

uur ___--- 

uur 3 ~.u- 

uur ~ tom--__ 

~ ~ uur 



Rooster Stembureau Houtstek Slochteren woensdag 16 maart 

Jakob Roeeema. voorzitter. meerdere ronden 6.30 /t/m 21.00 uur totaal 13.0 

Harm Willem Naaijer 6.30 t/m 10.30 uur 

Plaatsvervangend voorzitter 11.30 t/m 14.30 uur totaal 

17.00 t/m 21.00 uur 11.0 uur 

lieneke Boels 

Ina de Haan 

Tom de Haan 

Eisse de Haan 

Gera Struik 

Nap Guldenaar 

Fred NieborA lunch/diner vervanging 

Marjolein Vulpes 

17.00 t/m 21.00 uur 4.0 uur 

9.30 t/m 11.30 uur totaal 

19.00 t/m 21.00 uur 4.0 uur 

13.30 t/m 17.00 uur ~5 uur 

7.00 t/m 9.30 uur totaal 

19.30 t/m 21.00 uur 4.0 uur 

9.30 t/m 12.00 uur totaal 

17.00 t/m 19.00 uur 4.5 uur 

7.00 t/m 9.30 uur totaal 

14.30 t/m 17.00 uur 5.0 uur 

11.30 t/m 13.30 uur totaal 

17.30 t/m 19.30 uur 4c0 uur 

5 ~-

10.30 t/m 13.30 uur 3.0 uur 

Jelmer de Vries 10.30 t/m 13.30 uur 

Marloes Siemensma 13.30 t/m 18.00 uur 

2!

4.5 uur 



Totalen gewerkte uren Stembureau Houtstek Slochteren 

maandag 14, dinsdag 15 maart, woensdag 16 maart 2022 

ma. 14 mrt./ di. 15 mrt./ woe. 16 mrt./ tellen / totaal 

J. Roggema 13.5 9.5 13.0 ~J ~~ 

H.W. Naaijer 9.5 9.0 11.0 `~ ~ 2 

L. Boels 6.5 5.5 4.0 ~ t 

I.de Haan 7.0 5.0 4.0 — j ~~ 

T. de Haan 2.0 5.0 ~.5 "~ ~ 11)

E. de Haan - - 4.0 

G. Struik - - 4.5 ~j ~ , ~O 

N. Guldenaar - - 5.0 ~-- ,~`, _- 

F. Nijborg 4.0 4.0 .~ 3 t 
;'. 5 

M. Vulpes - - 3.0 ~ , ~, 

J. de Vries - - -~- ~ 



Ma. 14 mrt./ di. 15 mrt. / woe. 16 mrt. /tellen /totaal 

M. Siemensma - - 4.5 - 4.5 uur 

G. Brekeling 2.0 4.0 - - 6 uur 

Lia Vullings 3.5 3.0 - - 6.5 uur 

G. Burkels 5.5 5.5 - - 11.0 uur 

J. Plug 4.0 4.5 - - 8.5 uur 

J. Hamming 6.5 6.0 - - 12.5 uur 
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Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, 8 en C. 

Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 

Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen. 

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

Aantal geldige stempassen 

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

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

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

Tel op + 

• 

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembi jetten. 

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 I 

Aantal ongeldige stembiljetten G ~~ 

Tel op + 

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

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 

Verklaar dat op volgende pagina. 

Stembureau 16 

Tel op + 

Tel op + 
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Is 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 hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd. 

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten 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 één ve►ldaring zin. 

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 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. 

Er kan meer dan één verfclaring 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 16 
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zijn klachten of opme►lcingen 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 bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist. 

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dít yroces-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 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 

~~L` ~ ~ nam. ~ n ~ ~-1 C~Q~j ; (~~ ~tn 
J C~ 

V 

Stembureau 16 
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Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 

Voorbeelden: een of meer sfembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 

tweede stembus, het brandala►m ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 

stemlokaal beïnvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en ve►meld hoe vaak hier sprake van was. 

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en bijzonderheden 

Stembureau 16 
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn. 

Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. 

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

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

Dag Maand Jaar 

Datum: ~ ~ - p ~ - 20 2 

Naam voorzitter 

Namen stembureauleden 

10 

11 

12 

13 

14 

Stembureau 16 
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 

Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 

Stembureau 16 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 13/22 

Lijst 1 -Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Naam kandidaat / Kandidaalnummer Aantal stemmen 

van der Veen, T. (Thea) (v) ~ 

Flederus, H.J. (Henk) (m) 2 t 

Perdon - Pancras, A.A.M. (Anneke) (v) 3

Westerdiep, J. (Jan) (m) 4

van Duren, J. (Anja) (v) 5

Bousema, A. (Alexander) (m) s 

Bronsema - de Vries, M. (Maaike) (v) ~ 

Huizenga, G.G.J. (Losse) (m) 8

Voogd, I.L. (Irma) (v) 9

Ilhan, N. (Nurettin) (m) 10 

Loer, H. (Harm) (m) ~ ~ 

Bakker, F.J. (Fred) (m) 12

van der Leeuw, IJ.C.W. (IJsbrand) (m) 13

Udo, H.P. (Hans) (m) 14 I 

Folgerts, H.E. (Rieks) (m) 15

van Schie, J.C.M. (José) (v) 16 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 16 

■~■fan 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Ploeger, M. (m) ~ 

Nieland -Kampen, P.A. (v) 2

Loots, H. (m) 3 t~ 
G~ 

Buurke, J.A. (m) 4

Akkerman - Ritsema, G.H. (v) 5

Vetthuis, J. (m) 6

Vesthuis, C. (m) ~ ~1 
4 

Lenting, E.H. (v) 9

Loots, H.H. (m) 10 

Wijchers, I. (m) ~ ~ 

Ruiter, J.K. (m) 12

Wolthuis, M. (m) 13

de Groot, H.G. (m) 14

Staving - Tholen, C. (v) 15

Keuning, M.W. (m) 16

Massink, H.T. (m) ~~ 

Meiring, S.F.H. (m) 19

Roffel, L. (m) 20

Veldthuis, G.H. (m) 2~ 

van Delden, A.M. (v) 22 

Haze, H. (m) z3 

Broek -Prins, G. (v) z4 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met hef laatste cijfer. 

Stembureau 76 

■■~r.~,,
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 3 - SP (Socialistische Partij) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aanlal stemmen 

Lesman -Veenstra, J. (Joke) (v) ~ 

Vader, T.O. (Thorwald) (m) 2

Oest, H.P. (Peter) (m) 3

Klaassens, I. (Ida) (v) 4 ,~ 

Croeze, R. (Richard) (m) 5

van Dijk, C. (Conny) (v) 6

Veendorp, J. (Joyce) (v) ~ 

van der Laan, S. (Sandra) (v) a

Leemhuis, R. (René) (m) 9

Swarts, R. (Roels (m) 10 

Koning, K.W. (Kees) (m) ~~ 

Klaassens -Veenstra, S. (Sonja) (v) 12

Polat, H. (Hiilya) (v) 13 

Vermeer, G. (Gerrit) (m) 14

Croeze -Voorzee, I.J. (Ivonne) (v) 15 

van Embden, H. (Henk) (m) 16 

Oest, J.J. (Jolanda) (v) 

Stada, C.J. (Kees) (m) ~a 

Mulder, B.H.H. (Berend) (m) 19

Norder, F.G. (Ria) (v) Z~ 

boevendans, M. (Michiel) (m) 21

Hut, H.J. (Harry) (m) 22 

Klootsema, T. (Tjaard) (m) 23 

Muhlenberg, A.H.M. (Nol) (m) 24 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts mel hel laatste cijfer. 

Stembureau 16 
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Lijst 4 - WD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Offereins, E.J.K. (Evert) (m) ~ i 

Vulpes, M.J. (Marjolein) (v) 2

Palland, H. (Hans-Peter) (m) 3

Vink, A.B. (Dolf (m) 4

Akkerman, M. (Michael) (m) 5 f 
f 

van Buuren, D. (Dennie) (m) 6

van Steenbergen, J. (Janneke) (v) ~ 

Boelens, T. (Tim) (m) $ 

Wind, W.E.C.(Wim)(m) 9

Oosting, M.J. (Menso) (m) ~~ 

Dontje, K. (Kees) (m) ~ ~ 

Aardse, J.T. (Theo) (m) 12

Lockhorn, H.G.J. (Henk) (m) 13

Jonk, H.W. (Hans) (m) 14 

Hartong -Bakker, H. (Ria) (v) 15

Bruning, J.J.T. (Janine) (v) 16

Schrage, G.G. (Gerke) (m) ~~ 

Batelaan, J.H. (Jan) (m) ~$ 

Tepper, H. (Henk) (m) 19

Kamminga, R.J. (Roelien) (v) 20

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje eén cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 16 
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Lijst 5 -Christenunie 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Joostens, N. (Niels) (m) ~ 

Metscher, M.T. (Marco) (m) 2

Boer, K. (Klaas) (m) 3

Folkersma, R. (Roel) (m) 4

Knol, G.P. (Gerard) (m) 5

Prins - Kruize, I.R. (Ingeborg) (v) 6

van de Wetering - Meise, C.T. (Christine) (v) ~ 

Boven, H.J. (Hendrik Jan) (m) 8

Jansma -den Boer, T.A.W. (Annette) (v) 9

Bent, G.J.W. (Gert Jan) (m) 10 

van der Spek, M.J. (Maarten) (m) ~ ~ j 

Hoeksema -Schoenmaker, M.A. (Miranda) (v) 12

Bondt, G.J. (Geert) (m) 13

Dikkema, K.W. (Kor) (m) 14

Braam, P. (Pieter) (m) 15 

de Haan, J. (Jan) (m) ~ s I 

Bos, J.J. (Johannes) (m) ~~ 

Dekker, M. (Meiut) (m) 18

Nijburg -Pastoor, A.M. (Margreet) (v) 19

Gernaat, H. (Henk) (m) 20

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 

Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 16 
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Lijst 6 -CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Drenth, E. (Erik) (m) ~ 

van der Burg -Versteeg, A.P.A. (Erianne) (v) 2 ~ CZ 

Wind, H. (Harry) (m) 3

Min, M.N. (Mara) (v) 4

van der Werk, P. (Peter) (m) 5

Stellingwerf, G. (Gerben) (m) 6

Renkema, P. (Peter) (m) ~ 

de Winter - Wijffels, A.C.M. (Annelien) (v) a

toosten, J.L. (Koos) (m) 9

Grashuis, A.J. (Allard) (m) 10 

van der Meijden, M.W. (Maarten) (m) ~ ~ 

van der Burg, H. (Huib) (m) 12

Schuil, H.G. (Gerald) (m) 13

Vonk, R.J. (Roel) (m) 14

Molenra, W.J. Wim) (m) 15 

Bos, F. (Fré) (m) 16 

Tel op + 

Subtotaal ~ 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 16 
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Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 19/22 

Lijst 7 - GROENLINKS 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Dewnarain, R.A. (Roshano) (m) ~ D 

Bosscher, A.D. (Albert) (m) 2 t 

Woest, S.D. (Sylvain) (m) 3

Zuiderveen, G.A. (Ger) (m) 4

Dewnarain, A.L. (Arlette) (v) 5

Danoe, M. (Merel) (v) 6 1 
C 

Mohamed, B. (Bahja) (v) ~ 

Poel - Kuperus, S.T. (Silvia) (v) $ 

Roossien, C.H. (Carmen) (v) 9

Brandsma, L. (Lisa) (v) 10 

Poel, J.A.K. (Jan) (m) ~ ~ 

Witteveen, W.J. (Pim) (m) 12

Liu, R.D. (Romano) (m) 13 

Mahler, F. (Fred) (m) 14

Hamersma, K. (Klaas) (m) 15

van Leeuwen, H.J. (Harald) (m) 16 

de Ruijter, S.F.A. (Sjoert) (m) ~~ 

Visscher, H. (Heleen) (v) ~$ 

Westerhof, O.J. (Ola~ (m) 19

ter Steege, G.G. (Gherie) (v) 20

Post, M.H. (Mario) (m) 21

Tel op + 

Subtotaal ~r

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 

Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 16 
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Lijst 8 - D66 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Lutterop, Y.P. (Yannick) ~ j 

Lafarre, D. (Danick) Z

Paapst, M.H. (Mathieu) 3

Fennis, T.S. (Toine) 4

Uijtendaal, F. (Frank) 5

Smith, E.D. (Esmeralda) 6

Renkema, G.H. (Gerard) ~ 

Deutz, M.P.A.M. (Lin) 8

Menting, A. (Albert) 9

Stiekema, L.H.L. (Luud) ~~ 

ter Veer, R.M. (Renny) 11 

Pel, T. (Thomas) 12

Gerrits, P.J.H.M. (Peter) 13

Niezink, J.J. (Jan) 14

Kuiper, A.G. (Albert) 15

Hesp, M.J. (Marc) t6

Liefers, E.M. (Esther) ~~ 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 76 

Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 9 - BBB-LMG 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Kruzenga, F.A. (Nette) (v) ~ r~ 
L~ 

Brinkkemper, S.E. (Sharon) (v) 2 1 
i 

Bruins, G. (Gertjan) (m) 3

van Dijken, M.E. (Marian) (v) 4
L 

Ackermann, P. (Patrick) (m) 5

Deekens, S. (Sven) (m) 6

Braster, G.B.F. (Gilbert) (m) ~ 

Bosman, M.E. (Mariët) (v) $ 

Rook, R. (René) (m) 9

van Rosmalen, T.J.G. (Theo) (m) ~ ~ 

de Boer, W.A. (Wim) (m) ~ ~ l 

Scheller, H.J. (Henk) (m) 12

Min, W.J. (Wessel) (m) 13

Bos - Wu, M. (Marieke) (v) 14

Wiegmans, S.F.A. (Bas) (m) 15 

Flikkema, R.A. (Robert) (m) 16 

Hoving, K.K.T. (Kor) (m) ~~ /Z 

Tel op + 

subtotaal ~ 2 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 

Stembureau 16 

Tel op + 

2~ 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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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 definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag. 

Lijstnummer en lijstnaam Aanlal stemmen 

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

2 - GemeenteBelangen Midden-Groningen 

3 - SP (Socialistische Partij) 

4-WD 

5 -Christenunie 

6-CDA 

7 - GROENLINKS 

8 - D66 

9 - BBB-LMG 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met hel laatste cijfer. 

Stembureau 16 


