________________________________________________________________________________

Model P 22-2

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de
Contactcommissie Lage Vuursche
Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de
gemeenteraad, de eilandsraad, het algemeen bestuur van een waterschap, de provinciale staten van een provincie
die uit één kieskring bestaat of het kiescollege.

________________________________________________________________________________

1. Verkiezing
Dit proces-verbaal heeft betrekking op de contactcommissie Lage Vuursche
_____________________________________

Datum stemming

21-03-2022

_______________________________________________________________________________

2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het hoofd- c.q. centraal stembureau in de gemeente Baarn.
Datum zitting

21 maart 2022

Tijdstip zitting

10.00 uur

________________________________________________________________________________

3. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
Lijstnaam

Contactcommissie Lage Vuursche

Lijstnummer

n.v.t.

Nummer

Naam kandidaat

Aantal stemmen

op de lijst
1

Boot, T.W. (m)

84

2

Van der Kleij, J. (m)

89

3

Koop, S. (m)

85

4

Meijer, O.S.R.D. (m)

97

5

Van Oosterom, H.W. (m)

110

6

Van Oosterom, M.H. (v)

130

7

Schokking, M.A. (v)

98

8

Zwetsman, M.M. (m)

70

_____________________________________________________________________________

4. Aantal blanco en ongeldige stemmen
- aantal blanco stemmen

0

- aantal ongeldige stemmen

0

1

_______________________________________________________________________________

5. Totaal aantal stemmen per kandidaat
Naam

aantal stemmen
(van groot naar klein)

Van Oosterom, M.H. (v)

130

Van Oosterom, H.W. (m)

110

Schokking, M.A. (v)

98

Meijer, O.S.R.D. (m)

97

Van der Kleij, J. (m)

89

Koop, S. (m)

85

Boot, T.W. (m)

84

Zwetsman, M.M. (m)

70

Aanvullen met benodigde regels.

________________________________________________________________________________

6. Gekozen kandidaten in alfabetische volgorde
naam kandidaat

woonplaats

Boot, T.W. (m)

Lage Vuursche

Van der Kleij, J. (m)

Lage Vuursche

Koop, S. (m)

Lage Vuursche

Meijer, O.S.R.D. (m)

Lage Vuursche

Van Oosterom, H.W. (m)

Lage Vuursche

Van Oosterom, M.H. (v)

Lage Vuursche

Schokking, M.A. (v)

Lage Vuursche

Aanvullen met benodigde regels.

________________________________________________________________________________

7. Bezwaren van aanwezige kiezers
Tijdens de zitting zijn:
geen bezwaren ingebracht.

________________________________________________________________________________

2

8.

Leden hoofd-/centraal stembureau

Alle leden van het hoofd-, dan wel centraal stembureau die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen,
noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 9 voor de ondertekening.
Datum:

dag

maand

|

|

jaar
|

|

|

Naam voorzitter

1.

Naam leden

2.

3.

4.

5.

6.

3

(Lege pagina.)

4

9.

Ondertekening leden hoofd-/centraal stembureau

Alle leden van het hoofd-, dan wel centraal stembureau die in rubriek 16 hun naam hebben genoteerd,
ondertekenen het proces-verbaal. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 16. De leden van het hoofd-, dan wel
centraal stembureau verklaren hiermee dat de tellingen, waarvan de resultaten zijn weergegeven in dit procesverbaal, zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven procedures.
Datum:

dag

maand

|

|

jaar
|

|

|

Handtekening voorzitter

1.

Handtekening leden

2.

3.

4.

5.

6.

5

(Lege pagina.)
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________________________________________________________________________________

Bijlage: bezwaren

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Tijdens de zitting zijn door de aanwezige kiezers de volgende bezwaren ingebracht:

Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het hoofd-/centraal stembureau het volgende op:
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