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 Universiteit Leiden 
 
Op 13 of 14 maart 2018 (tussen 9.00 en 16.00 uur) indienen bij het Centraal Stembureau Bestuursbureau, Rapenburg 70, Afd. Juridische Zaken, kamer B-2-09). 
 
 

Geleding:         S T U D E N T E N* / P E R S O N E E L*    
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Naam van de kandidatenlijst **:           
(Maximaal 35 leestekens) 
 
**  Indien de lijst niet is voorzien van een naam of de afkorting daarvan, wordt deze geacht de naam van de eerste kandidaat te hebben. 
 
 
Ondergetekenden*** verklaren dat zij de aan de achterzijde van dit formulier vermelde kandidatenlijst ondersteunen en aan de daarop vermelde kandidaten in de 
aangegeven volgorde de voorkeur geven. 
 
       Naam en voorletters geboortedatum faculteit en 

eenheid/opleiding 
adres, postcode, woonplaats, telefoon en emailadres handtekening 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
*** Een kandidatenlijst moet worden ondertekend door tenminste vijf kiesgerechtigden, die zelf geen kandidaat zijn. Een kiesgerechtigde mag slechts één kandidatenlijst ondertekenen en 

alleen voor de geleding waartoe zij/hij behoort. In de personeelsgeleding kan een lijst ook door een organisatie van personeel worden ingediend. 
 
                              z.o.z.   lijst van kandidaten  
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nr. namen van de kandidaten, zoals die op 
 het stembiljet moeten worden vermeld Let op ** 

faculteit en eenheid/opleiding  nr. namen van de kandidaten, zoals die op 
 het stembiljet moeten worden vermeld Let op ** 

faculteit en eenheid/opleiding 

 1.    16.  

 2.    17.  

 3.    18.  

 4.    19.  

 5.    20.  

 6.    21.  

 7.    22.  

 8.    23.  

 9.    24.  

 10.    25.  

 11.    26.  

 12.    27.  

 13.    28.  

 14.    29.  

 15.    30.  

 
N.B. Van elke kandidaat de volledig ingevulde en ondertekende verklaring, dat betrokkene de kandidaatstelling aanvaardt, bijvoegen. 
 **In de beide kolommen samen kunnen niet meer dan 38 leestekens staan! 
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