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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel
in maart 2023

Gemeente

Kieskring

Bergeijk
Waterschap De Dommel

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar
lichaam, indien van toepassing

K Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn.
Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld . Zie voor de correcties het corrigendum bij dit
proces-verbaal. í
Het corrisendum is vastsestetd op: fu& ft& fJAÊf& (dd-mm-jjjj) dlt5,Èfit ttitot

ln opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen
(opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen
vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.

Het corrigendum is vastsesteld op: LlLl-LlLl-L_JLlLlLl (dd-mm-jjjj) llll:l_lll (tijd)

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer

stembureau Openingstijden (van - tot)Adres/locetie stembureau

Gemeenschapshuis De Rietstek
Hennepstraat 6 a, 5561 AC, Riethoven

Dag Maand Jaar

15-03-2023 07:30 21:00

1b. Stembureaugegevenstijdenstellinq
Wanneer vond de tellinq plaats?

Dag Maand Jaar

Datum /S o3 2oZ 3

Waar vond de telling plaats?

INí
De telling vond in het stemlokaal plaats.

De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:!

Tijd (van - tot)

-a lc:c>

I

/7 /5
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar

tï í) 3, 2ct22

n8 o3 2o 23 o.t ls
/ p,f Cnnl, OJ i5

/t ÀoL- /ï ^,?2') 2D2?

Jpr

Tc

/{ o3 h23 /4 4o

/J- o3 b23 )7 rl

V íLoJt) 01

? 1 I
4Uen

1í 03 702

-e-/-J ^ €(? n

Ll /'7 z
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Tijd (van - tot)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bijelkaar op.

Aantal geldige stempassen A 4227
B /37
c

F r'o

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

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

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

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
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

Aantal blanco stembiljetten

Tel op +

Tel op +

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

4. Aantal uitgebrachte stemmen

E /<3/
G 2

/340
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil Íussen het aantal toegelaten kiezers (ubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(ubriek 4, onderdeel H)?

tr NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

S ln - Verklaar dan hieronder het verschi!, door in te vullen hoe vaak u onderstaande siÍuaÍies heeft geconstateerd

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stemblljetten er meer zljn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zích hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklailngen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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 situatíes zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aanlal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Stembureau 8
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Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen 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 dit proces-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 kiezêrs tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Stembureau I
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen
tweede sÍembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
ste m I okaal beïnvl oedd e n de kie ze r.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden

Stembureau I
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek g.

wfl-
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Bijlage: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee, drie of vier.)

:-l
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Ruijs, M.M. (Mado) (v) 1

Slegers, V.T.C. (Veerle) (v) 2

Dewachter, M.M.F. (Maarten) (m)
?

Tollenaar, M. (Max) (m) 4

de Bijl, M.G.M. (Mari) (m) 5

Aerdts, C.J.W.M. (Corinne) (v) 6

Bemelmans, M.W.A. (Mirjam) (v) 7
I

Martens, G.J.M.H. (Gudule) (v) 8

de Quartel, J. (Julis) (m)
o

10Hendriks, J.L.J. (Jac) (m)

11Lijten, G.F.C.M. (Gerard) (m)

Schrofer, W.L.P. (Leonhard) (m) 12

Glas, H.J.M. (Huub) (m) 13

de Vries - Hemerijckx, J.M. (Janneke) (v) 14

'í5
van der Heijden, S.J. (Steven) (m) I

16Maas, T.A.M. (Tamara) (v)

17Wittenberg, V. (Vincent) (m)

18Froentjes, l. (lJíke) (v) t
ío

van der Heijden, M.P. (Rinus) (m)

Dejonckheere, H.J.E. (Hendrik) (m) 20

Tindemans - van Tent, H.c. (Hetty) (v) 21

Rombouts, P.A.M. (Piet) (m) 22

Munnik, H.M. (Hetty) (v) 23

Wessels, S.H. (Simon) (m) 24

Kazakova, E. (Elena) (v) 25

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat & kandidaatnummer
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Lijst í - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Kapteijns, A.F.M. (Bart) (m) 26

van Werkum, C-W. (Willemijn) (v) 27

Maas, J.R. (Joost) (m) 28

van de Voort, H. (Dirk) (m) 29 I

I

Meessen - van Dyk, C.A.J.M. (Carolien) (v) 30 I

I

31Hamelink, K.M.G. (Ko) (m)

Abrahams, M. (Marijke) (v) 32

Vermeer, P.J.M. (John) (m) 33

34van den Heuvel - van Vugt, J.A.T
(Janneke) (v)

Jeurissen, N.J.L. (Nick) (m) 35

Daudey, J.M. (Martin) (m) Jb

Jonkers, J. (Jacqueline) (v) 37

Dunning, A- (Anneke) (v) 38

Beekman, P.R. (Philip) (m)
20

Jonkman, H. (Hester) (v) 40
I

41Hornman, W.M.J.C. (Willem) (m)

Vredevoort - Fernandez, L.M. (Martina) (v) 42
I

Kapteijns, F.H.A. (Frans) (m) 43

Goossens, S. (Sam) (m) 44

Migchielsen, J.H.A. (Jorien) (v) 45
I

Meeuwis, P.T-H.M. (Pieter) (m) 46

de Baar, A.J.M. (Plonie) (v) 47

Voorn, P.J.J.J. (Peter) (m) 48

Schellekens, E.F.M. (Dianne) (v) 49

Baan, J. (Jan) (m) 50

Subtotaal ,l 5Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Stembureau I



Peeters, S.J. (Bas) (m) o
Steunenberg, B. (Bas) (m) 2

I

Kisters, B.W.A.M. (Brigidê) (v) 3

Kuppens, J.W.M. (Jos) (m) 4

Knoops, G.A.J. (Fred) (m) 5

Kuipers, R.G. (Rob) (m) 6 I

I I
Móller, J.H. (Joost) (m) 7

van den Hout, D.C.H. (David) (m) I

de Graaff, A.M. (Michiel) (m) I

Sessink, E.A.M. (Eric) (m) 10

11Vrijburg, E.S.M. (Emma) (v)

12Sijsenaar, L.W. (Laurens) (m)

'13
Solleveld - Engelen, C-G. (Toos) (v)

14van Weert, E.A.P.M. (Ely) (m)

Pullens - Robeerst, N.W.G. (Nathalie) (v) 15

16Kraaijeveld, S.J. (Steven) (m) i
17Segers - Wijnen, l.P.M. (lmke) (v)

18Kruip, H.M. (Loek) (m)
I

Mulder - Staaijen, M.A.T. (Marianne) (v) 19 I

I

I

Louwers, R. (Rick) (m) 20

Vestjens, T.H.J.J. (Thed) (m) 21

Rooijakkers - de Bijl, P.L.M. (Els) (v) 22

Stark, P.M. (Peter) (m) 23

Werkman, H.K. (Hilko) (m) 24

Rekelhof, T.A. (Ted) (m) 25

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat & kandidaatnummer
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Lijst 2 - WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Nasm kandidaat & kandidaátnummer

Bonouvrié, A.J. (Ton) (m) zo

van de Ven, A.W.J.M. (Ton) (m) 27

van de Ven, C.H.J.W.H. (Carolus) (m) 28

Sloots, D.G.C. (Dirk) (m) 29

de Wit, G.J.R.Z. (Ger) (m) 30

31Bosma, M. (Marc) (m)

Mulder, M.T.P. (Martijn) (m) 32

Wagenaars - van Beers, W.P.A.M. (Wilma) 33
(v)

34van de Vries - Pennings, D.W.J.A.M.
(Dymph) (v)

Dekkers, R.A. (René) (m) 35 I

I

Batenburg - van Veen, W.S. (lna) (v) 36

Subtotaal 1
,7Subtotaal 2

I b 7Totaal (1 + 2)

Stembureau I



Lijst 3 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat & kandidaatnummsr

Vreeswijk, F.W.P. (Frans) (m) 11

14/23

Verhoeven, G.A.C.M. (Genit) (m) 1 bt
Jacobs, J.J.M. (Koen) (m) 2

van der Hulst, W.H.M. (Wim) (m) 3

Bakker, J.H. (Hanze) (m) 4

Hoogeboom, T.A. (Thomas) (m) 5

Sprong - Hoekman, J.M. (Anneke) (v) 6

Jeucken, G.M.J. (Marc) (m) 7

Raaijmakers - Bakermans, J.C.A.
(Jolanda) (v) I
Gêrlings, H.P. (HaÍie) (m) I

Beijens - Swalen, J.E.M.M. (Ans) (v) 10

t
van Gool, P.J.A.J. (Peter) (m) 12

Heutinck - Schouten, M.G. (Marina) (v) 13

Limpens, C.H.L. (Camille) (m) 14

í5Broekman, E.J.A.J. (Edwin) (m)

16Mourits, G.W.T. (Bart) (m)

17Groenen, B.A. (Ben) (m)

18van Oorschot, F.G.L. (Frans) (m) I

19Vink, A.F. (Albert) (m)
I

de Vries, F.M. (Femke) (v) 20 I

I

Baijens - Wijne, G.J.C.M. (Ghislaine) (v) 21

van de Laar, A.J.B.M. (Arno) (m) 22

Slravens, E.H.T, (Els) (v) 23

van lersel, J.C.M. (Jan) (m) 24 I

I

Totaal

Stembureau I



Lijst 4 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naám kándidaat & kandidaatnummer

)

15/23

TijhoÍ, F.L.M. (Fabian) (m) 1

Tónissen, C.A.A.A. (Chris) (m) 2
I t D

van Benthem, P. (Pim) (m) 3

Oosting, A.J. (Ab) (m) 4

Rombouts, W.S.H.M. (Wil) (m) 5
T

van Duijnhoven, P.P.A. (Paul) (m) 6
I

Haalen, W. (Wil) (v) 7 I

Daenen, R.P.J. (Raf) (m) I

Boschma, R.L. (Rinze) (m) I
I

10Saarloos, A. (Aaltje) (v) I
11Bink - Bongaarts, F.d.C (Floor) (v)

van Rooij, A.G.C. (Ton) (m) 12

Liebregts, A.M.J. (ïony) (m) 13

van Rens, C.A. (Chrisje) (v) 14

15van Dam - Van Weert, M.H.G- (Mariette)
(v)

í6Laeven, M.J.H. (Jo) (m)
I

17Hofstede, J.J. (Jaap) (m) I

t
I

I

18Tops, R.L.J.H. (Robert) (m) I

I

I

I

19Torunoglu, Y. (Yasin) (m)
I

I

Koevoets, F.M. (Frans) (m) 20

Heuts - van Oers, S.A.E. (Sandra) (v) 21

Totaal

Stemhureau I



Aarts, F.H.G. (Frank) (m) 1

I
Opschoor, J. (Jan) (m) 2

van Hoecke, A.A.C. (Anita) (v) 3

den Uijl, J.C. (Sjeí) (m) 4 I

I

Vriens, M.F.L. (Frans) (m) 5

van Bree, J. (Joop) (m) 6

Hage, A.C.J.M. (Ank) (v) 7

Schuurmans, C.J.M. (Christ) (m) 8

Brouwers, J.F.X.M. (Jan Frans) (m)
o

10Sweep, J.F.M. (Hans) (m)

11van Klinken, A.G. (Arend) (m)

12Sanders, M.M.H. (Monique) (v) I
13Denissen, H.M.J.M. (Henk) (m)

Middelhof - Noevers, L.M.A. (Linda) (v) 14

15Acquoij, R.H. (Ruud) (m)

van de Wiel - Dinslage, N.S.M.T. (Bep) (v) 16

17van de Wouw, B. (Ben) (m)

van de Wiel, J.J.G.M. (Jan) (m) 18

den Boer, M.E.C. (Ria) (v) 19

Maasakkers, W.H.M- (Wii) (m) 20

Jong, S.P.H.M.A. (Peter) (m) 21

Ochel, P.V.J. (Piene) (m) 22

van Ooijen, E. (Edmond) (m) 23

Voets, J.J.M. (John) (m) 24

van Aert, J.L. (Jan) (m) 25
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Lijst 5 - SOPLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaalnummer Naam kandidaat & kandidaatnummer

Heckathorn, J.H. (John) (m) 26

van Lierop, M.M.E.L. (Marita) (v) 27

Aangenendt, B. (Brigitte) (v) 28

Groffen, L. (Laura) (m) 29 I

I

Hendriks, J. (Jan) (m) 30 I

Vruwink, G.J. (Gerrit) (m) 3í

van den Kieboom, P.M.l. (Piet) (m) 32
I

Ottevanger, A.O. (André) (m) 33

Hernández - Martínez, A. (Adriana) (v) 34

ïimmers - van Dijk, A.A. (Agnes) (v) 35

van Mil, J.W. (Wil) (m) 36

van der Ven, J.A.T.M. (Hans) (m) 37

van Tilborg, H.C.A.M. (Henk) (m) 38

van Bree, M.L.F. (Mieke) (m) 39

2 5Subtotaal 1 ISubtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Lijst 6 - Werken aan Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat & kandidaalnummer

!
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van Gerven, J.W.M. (Jan) (m) 1
I

I

I

Kwinten - Winters, W.J.A. (Wilma) (v) 2 I

Schepers, H.J.J.H. (Henk) (m) 3 L
Meijs, J.H.N.M. (Hanij) (m) 4

Geldens, T.P.T.H. (Theo) (m) 5 I

I 2
Thijssen - Sauvé, S.W.P. (Sletske) (v) 6 I

I I
Waalen, M.J.G.J. (Maria) (v) 7

van Velthoven, L.J. (Leo) (m) 8

van Geniven, D.P.A.J. (Dennis) (m)
o

10Lommen, L.N.J.M. (Leo) (m)

11Plompen, P.H.A.M. (Peter) (m)

12Bressers, D.A.H. (Daan) (m)

13van de Ven, A.T.M. (Ad) (m)

14Verhoeven, M.J. (Mark) (m) t

Houbraken - Antonis, P.C. (Petra) (v) 15 l
16Vonk, D.J. (Dirk-Jan) (m)

17de Kruií, J.H. (Jan) (m)
I

I

I

18van der Heijden, F.G.J. (Frans) (m)

Antonis, G.P.F. (Geert) (m) 19 L L
Schapendonk, J.G.A.M. (Jan) (m) 20 I

I

Totaal

Stembureau I
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Lijst 7 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat & kandldaatnummer

18/2s

van Santvoort, M.P. (Ria) (v) 1

l
Flapper, S.D.P. (Simme Douwe) (m) 2

van den Berg, W. (William) (m) 3

Bruggink - van der Steen, L. (Leonie) (v) 4

Rijkers, G.F. (Geert) (m)
E

Michiels, J.M.G. (Jolande) (v) 6

Boele, F. (Floris) (m)

Linssen - van der Heijden, H.H.E.P
(Tineke) (v)

van der Steen, M. (Marc) (m) I I

't0
Teklenburg, J.J.M. (Hans) (m) I

I

11Dirks, C.J. (Christ) (m) I

I

Nieuwkerk - van de Ven, E.W.J-C. (Els) (v) 12 I

tI

van den Brand, J.E.P.M. (Johan) (m) í3

Totaal
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Lijst I - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer
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Naam kandidáat & kandldaalnummêr

)
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Verhees, M.W.J. (Martijn) 1

Overvelde, E. (Eloy) 2
I

Blom, M. (Marissa) 3
I

Lammers, J. (Judith) 4 I

I

de Rooij, H.L.S. (Helen) 5 I

van der Honing, l.M. (lvonne) 6

Lamers, A.F. (Anne Fleur) 7

Reinbergen, A.M. (Mar.iolein) 8

Dalmeijer, M. (Manfred)
o

10van den Berg, D.R.J. (Danique)

11Denneman, E. (Esther) I
12Dankers, J.J.A. (Judy)

13van lersel, F.C.C.M. (Fráncy)

14Roothans, J. (Jonas) I

I

15Cremers, P.J.A. (Peggy)
I

I

16Vlasveld, A.l. (Anne-Miep)
I

Totaal

Stembureau I



Lijst 9 - Bedrijfsbelangen
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Model N 1O-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandldaat & kandldaatnummêr

I

]

l

20/23

Zevenhek, J. (Nan) (v)

van Rijssel, A.W.A. (Nol) (m) 2

Ouwerkerk, E.R. (Emma) (v) 3

Raghoebar, W.D.S. (Wesley) (m) 4

van Deursen, M. (Marscha) (v) 5 I

I

Wijnans, M.L.J. (Marcel) (m) b I

I

Totaal

Stembureau I



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

NaÈm

Lijst í0 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

-)

.. -J

21 /23

Vulders, S. (SteÍanie) (v) 1

I I

de Haas, J.M.C.W. (John) (m) 2

Totaal

Stembureau I



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 11 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat & kandidaatnummer

l

22/23

van Selst, A.T.J.M. (Albert) i5i
van de Ven, M.J.H. (Mark) 2 I

I

Niemeijer, E.J. (Evert) 3

Jansen, M.C.H. (Marloes) 4 I

II
Houbraken, A.A.M. (Ad) 5

van der Hêijden, M.C.J.M. (Martin) b
I

Verhoeven, S.J.N. (Stan)

van der Heijden, M.J.L. (Matt) 8

Baselmans, J-J.M. (Jos) I

Totaal

Stembureau I



Lijst 12 - Ouderen Appèl - Hart voor Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Model N 10-l Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat & kandidaalnummer

2s/23

Oosterveer, H. (Horst) (m) 1

Claassen, W.G.J. (Wim) (m) 2 I
I

Saou, A. (Abida) (v) 3

van der Pol, J. (Johan) (m) 4

Verbeek, C.M.J. (Cor) (m)
E

I

I

van Dijk, M.W.C. (Marcel) (m) 6 I

I

Hulshuizen, J.F.H. (Henk) (m) 7

Nandoe, G.V. (Gautam) (m) 8

Rennenberg, D.J.M. (Niek) (m) I

10Claessen, J.A.J. (Jo) (m)

11Tempelaar, T.P. (Tom) (m)

12Oolbekkink, P.J. (Peter) (m)

13van der Pijl, J. (Jacques) (m)

14Ossel, F. (Frits) (m)

15Gielens, J.M.W.J. (John) (m)
I

16Rennenberg, A.J.A. (Dré) (m) I

I

I

I

I it ioTotaal

Stembureau I



Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Model Na í4-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel
in maarl2023
Gemeente Bergeijk
Kieskring De Dommel

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn
opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Bergeijk

Kieskring De Dommel.

Dag Maand Jaar Tijd

Datum en tijdstip aanvang zitting \ó óz 96t_3 15 ,5

1. Zittinggemeentelijkstembureau

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Nummer stembureau

Locatie stembureau:

Kruis aan wat van toepassing is. lndien van toepassing, kruist u beide vakjes aan

Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een verschil aangetroffen tussen het aantal
toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het
gemeentelijk stembureau heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld.
Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
+ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen,
en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
+ Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

G"*u^sÁq6|^,s Az Qtcíshel<.

El^

Datum: 16-03-2Q23 13:48:10 pagina 1 l7



Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder
hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam voozitter

Namen stembureauleden

U Yn(,' \do x

LPl-tc r q í
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Model Na 14-1:Corrigendum bijhet proces-verbaalvan een stembureau
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
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Model Na í4-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Bijlage: Gorrectie aantal toegelaten kiezers en/of aantal
uitgebrachte stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let oo: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.
Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Lgfup; U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

B r38

1. Aantaltoegelaten kiezers

A

c D

2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

Let on: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E 13sq

IJ

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat in rubriek 3.

F

r3

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

Let oo: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het
stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

ls er een verschil fussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(ubriek 2, onderdeel H)?

tr /VEE - Ga dan door naar rubriek 4.

8 JA- Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld #.

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld I

Datum: 1 6-03-2O23 13:48:10 pagina 6 / 7



Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

4. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

ln dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht

Datum: 16-03-2023 1 3:48:10 paginaT l7


