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Model N í 0-2

Proces-verbaal van een stembureau in een gemeente/openbaar lichaam waar
een centrale stemopneming wordt verricht

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
in maart 2023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

'la. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

Stadhuis
Kolkstraat 27 ,3861 AK , Nijkerk

Dag l\ilaand JaaÍ

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

íb. Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)
Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag [\4aand Jaar Tijd (van - tot)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

N De telling vond in het stemlokaal plaats

tr De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand JaaÍ Tijd (van - tot)
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

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

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

A lr, cl8
B )qt

Tel op +

c
I

t') \,

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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 E lra)o
Aantal blanco stembiljetten

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

Tel op +

F
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5. Verschil tussen het aanta! toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

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

EI NEE - Ga dan door naar rubiek 6.

A 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.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

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)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

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

ÍMogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties 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 verklaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers

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 kiezers tijdens de stemming

:
O.",. E .

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

'o.v' t .

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 stemöus was vol en er was geen

tweede sÍembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal bei'nvloedden de kieze r.

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden

ï1. v,. b



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 voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden

Let op: U vult in rubiek 8 alleen de namen rn.

Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubríek 9.

Naam voorzatter

stembu
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijslnummer en lrlstnaam Aantal slemmen

1-WD
I , I

2 - ChristenUnie
I ] )

3-CDA
I

.1 'í
4 - Water Natuurlijk 5

l
()

5 - Partr] van de Arbeid (P v d A ) ,)
)

l't

6 - Staatkundig GereFormeerde Partij (SGP) o
t', (,

7 - Lokaal Waterbeheer i \ a)
8 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur Í q
9 - sOPLUS I

i- (.
10 - Ondernemend Water r)
11 - Partij voor de Dieren 'I

1
.)
Y

1 ) ti12 - BBB

13 - Belang van Nederland (BVNL) \ 1
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

1Nummer stembureau:

Locatie stembureau

Stadhuis, Kolkstroat 27, 3861 AK Nijkerk

í. Aantal toegelaten klezers

Vul hieronder de aantallen ln zoais vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van hel proces-verbaal van het

slembureau)

Aantal geldige stempassen A 1088

B 141Aantal geldige volmachtbewi.Jzen (schrifteliik o{ via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Hel aantal tot de stemming toegeleten kiezers (A + B + C = D)

c 1

1 230

2. Aantal getelde stembl[etten

Vul hieronder de aantallen in zoals vaslgesleld door het gemeenteliik slembureau

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal gelelde stembi lietten (E + F + G = H)

. Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liisl ziin uitgebracht bii elkaar op

E 1 208

F 14

G I
1 230

3. Verschlt tussen het aantal toegelaten klezers en het aantal getelde stembilretten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H)gelijk?

E Ja, ga verder met rubriek 4.

Nee, maar reau een g gegeven voor et eta n n meer

minder is en neem de Ga daarna verder met rubriek 4

tr Nee, er is een onverklaard verschil Ga verder met het vervolg van rubriek 3
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Model Na 3L-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen A.2

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 8,2

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2

Het aantal lot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2

lshetaantal toegelatenkiezers(D.2)enhetaantal geteldestembiljetten(ubriek2onder H)gelijk?

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn meer stembiljetten geteld.
Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

l-]
Nee, er zijn mindeÍ stembiljetten geteld.
Hoeveel stembiljetten ziln er minder geteld?

Verklaar het yersch/ lussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal gelelde stembíljetten Vermeld hoe vaak hier sprake

van was Er kan meer dan één verklaring z4n

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeÍt een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Pagina 2 /17
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

4. Bij gecombineerde stemmlngen

Zijn er stembiljelten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee.

tr Ja, er zijn stembiljetten/stem(plus)passen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeesteren wethouders van de gemeente.

Noteerhierhetaantal slembiljetten,danwelstempassen, volmachtbewijzenof kiezerspassendatisaangetroffen.
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

5. Aantal stemmen per lijst en kandldaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist eén, twee, drie of vier.)

Lijst: 1 WD
Zet in elk vakje een cijÍer. Begin rechts, mel het laatste cijfer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

, S.E. (Sjoerd) (m) 5 7

ttt 2

I !1121
I t1t0t

ttrl

I t3t6l

!lll

1

1

IIII
lttl
!lll

1

2van der Veen, B. (Bas) (m)

van de WolÍshaar, A.A. (Angèle) (v)

4Haklander, l.E. (lris) (v)

5Dijkman, M.C. (Marie Claire) (v)

Rutgers, G.A. (Toon) (m)

W. (Wesley) (m)

, M.A. (Marc) (m)

9de Jong, M.l.C.A. (Myriam) (v)

't0Vennis, H.F.T. (Richard) (m)

11Ruljs-Boersma, L M. (Llly) (v)

12de Boer, W, (Wiebe) (m)

13Hardam-Postma, G.J. (GeÍda) (v)

14Linnenbank, R H.A. (Remco) (m)

tf,van Swam, R.M. (Roel) (m)

16Tibben, M.0. (Manon) (v)

'17Noordstar, N.A. (Niels) (m)

18Dekker, D.R. (Dirk) (m)

19Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

22

23

24

25

Totaal I t1t2t1l
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 2 ChristenUnie

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Dijk, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

6 0

! I I+l
I l2l1l

den Brink, W.H. (Wout) (m)

tlll

! I I1l
1

7

I I a2t

3 3

!tll

llll
1 2

tlll
I I 11!

lll!

1

Lokhorst, D.A. (André) (m)

Kramer-Schutte, M.M. (Margreet) (v)

4Zandvoorl, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (René) (m)

6de Heer, C. (Kees) (m)

7Verdam, J.H. (Jos) (m)

Krabbendam, J.M. (Jannske) (v)

N.J. (Niels) (m)

'10van den Brink, G. (Gijs) (m)

Heer-Verheij , J.M. (Jolanda) (v)

1

1

1

Aller, J. (Koos) (m)

J.R. (Rolf) (m)

14van Harten, O.J. (David Jan) (m)

den Uijl, C.H. (Kees) (m) 1

16Walraven, M.M. (Margriet) (v)

17de Vos, P.J (Pieter) (m)

't8Tre€p-wolÍswinkel , M.H. (Marleèn) (v)

de Poll, J (JaaP) (m) 1

de Fliert, M.J. (Maarten) (m)

21Plug, P. (Pieter) (m)

22van den Hardenberg, P.A. (Alice) (v)

23Kers, M.W. (Marinus) (m)

24Maíkus, M.H. (Hui9) (m)

25Urbach-Bakker, E.J. (Liesbeth) (v)

I

I

'.''

.'...'

26

27van den Berg, W. (Wim) (m)

Dllk, T.A. (Tonnls) (m)

ins, R.M. (Roy) (m)

J.Y. (Judith) (v)

3'lKwant-van Lagen, D.J. (Dianne) (v)

32DiiksteÍhuis, H L. (Harke) (m)

33van Laar, H. (Hendrik) (m)

der Heide, J.S. (Johan) (m)

van't Hoog, P. (Peter) (m)

, R.K. (Carla) (v)

37van den Brandhof, G.J. (Gerard) (m)

38

l3e

40

41

42

46

47

48

49

50

I I l9l8l ! I l3l5l

Totaal 11 + 2l 331
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam Waar een centrale stemopnemíng wordt verrlcht

Lijst: 3 CDA

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

van der Tas, M.A.J. (Marja) (v)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Essenburg-APPeldoorn, J
5 4

! I lal It !

! r 11!

! t l1l

ttll

ttll
llll

!lll

rtl!

tlll

tlll

I I a2l

llll

6

tl!

7

It I

I I t1l
tl

1

tlll

26

27Kremers, R. (Roel) (m)

28

29

30

31

35

36

37

38

39

40

:41

42

43

i44

45

49

50

--i

1

2Pansler, G.A. (AlbeÉ) (m)

3van der Heijden, W.J.T' (Wimjan) (m)

4BronswUk, J.J. (Jeroen) (m)

5Obbink, M. (Mark) (m)

6Versteeg, M. (Martiin) (m)

7Spekschoor, A.ÀL.M. (Arno) (m)

IHardaman, M. (Michel) (m)

9Oorrestiin, Taal D.J. (Didi) (v)

Helsen, T.P.G. (Dorus) (m) 10

Dooper, H.F. (Hessel) (m)

Koelewiln, T. (Tineke) (v)

Hemmen, D.H.A. (Dick) (m) 1

't 't

1

1

H.J. (Harry) (m)

Brak€, D. (Dick) (m)

166iïIi-El-Bruqrp-van de Brug, J.M. (Annemarle)
ívl

17van 't Land, E.J. (Bert) (m)

í8Seldenrijk, P. (Pieter) (m)

'Í9van DUk, J.W.A. (AsJe) (m)

Egtberts, N.J.G. (Koos) (m)

an

21

23Dijkstra, J.G. (Jan) (m)

24Lucas, P. (Peter) (m)

25Zuidwi.ik-van Lenthe, M.D. (Dity) (v)

I 11l3l7l I I I líl

Totaal (í + 2) 831
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de Jong, J.L. (Jeroen) (m)
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam Waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje een cijÍer. Begin rechts, met het laatsle cijfer

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

lMeier, A.T.F. (Astrid)

Naam kandidaat I
kandidaatnummer

Hoefsloot, A.M. (Lex)4 2

l1

M2l
!lll

1

2

1

rtll

1

1

ttll
2

2

tl
I I l+l

,|

1

van Ult€rt, D.H. (Dlrk)

M. (Marjolein)

Goede, H P. (Hans)

M. (Mark)

Klaveren, E.S. (Sverre)

M.J. (Greet)

n Es, T.A.M. (Theo)

der Vegte, F.G. (Fenneke)

der Marel, N. (Alco) 1

Graaf, Y.H.P. (Yvonne) 1

k, J W.H. (Jelle)
,|

1M. (Mariken)

1M.A.C. (Monique)

1Schmitz, M. (Marc)

,l

1uis, J. (Jeroen)

Engelsma, S.R.E (SoPhie) 1

Meeuwissen, M.A.T. (Margo)

H. (Henk)

21
M.E.H.

halk, M.C. (Marcel)

Gemen, M.H,F.M. (Monique)

c.H.P. (Joep)

't Hul, B. (Bea)

""""1

'.,

26

27Beelen, H. (Hennle)

28Visser, S.J. (Sjirk)

29Ruijt6r, J.C. (Jacob)

30Weijens, S.l.H. (Moon)

3'lBakker, J.W. (Judo)

32Korevaar, A.W. (Ar.ien)

33Baart, P.C. (Paul)

34ter Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

4

:43

44

45

49

50
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Zet in elk vakje eén cijíer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Maiier, M. (Mathilde) (v) 4 4

! I ltl
l 6l

!tl I

! I ltl
! I l1l

tl!

ltll

3

tll!
2

I I l5l9l

1

BÍuggen, S. (Lineke) (v)

Reus, J. (Jack) (m)

T. (Tom) (m)

5Veenstra, A. (Bert) (m)

6Krijgsman, N.A. (Annet) (v)

7de Jong, H.J. (Harry) (m)

Ide Kruijf, C. (Kees) (m)

9Bos, W.E.C. (Wilco) (m)

10Vleeming, O.K. (Otto) (m)

11Spltteler, P.G. (Peter) (m)

12WesterhoÍ, D. (Dirk) (m)

1

1

'|Kelani, S. (Sipan) (m)

S. (Siebren) (m)

J.C. (Rik) (m)

Kuiper, D.C. (Oico) (m)

Nab, de Vries H.l. (Ellen) (v)

Lupé)
18

1

ast, P.A.M. (Peter) (m)

pper-Bosman,

, J.G. (Johan) (m)

21Kreeftenberg, W.A. (WillY) (m)

22van Dijk, E.M. (Liesbeth) (v)

23Weeda, H.J. (Rita) (v)

24

25
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Zet in elk vakle één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

der Wind, H.J. (Henk) 5 1

I I t1l
tlll
trll

3

tlrl
I I t1l

I l2l6l

1

llll
ll 3

I I 1816l

,|

Vreeswl.lk, B.J. (Bert)

, L. (Lambert)

4van de, Weerd B. (Breunls)

van der Poel, A.J.M. (Johannes)

n Lagen, G (Gerrit)

B. (Bart)

8Boer, A.M (Hans)

q
Hazeleger, W. (Wout)

10Schaap, W. (Theo)

11van den Broek, B J. (Barend)

12van de Pol, R.T. (Tom)

1

1

1

, F. (Frans)

Bouw, E. (Edwin)

B.E. (Elbert)

16Mulder, M.G. (Marco)

't7Ploeg, G. (Gsrt)

i 't8Klein, A.J. (Arjan)

'19Boswiik, G.W. (Gerwin)

20van Diikhuizen, E.H.P. (Pieter)

21

22

23

24

25

.-'l

--l

..'
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 7 Lokaal Waterbeheer

Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatn u mmer

H. (Hendrik)n Hartskamp, H J. (Henk-Jan) 3 I
1

I I l7l

6 1

!ll!

1

I I ltl

I I ltl

tlll
I

1

í

, c.w. (Wim)

N.P.C. (Noëlle)

Heddema, A. (Ton)

Bentem, C.D. (Danièlle)

Hazelaar, R.G.H. (Rein)

7Noort, G.J. (Gert Jan)

M.K. (Rien)

Dieren, K. (Klaas)

1der Salm, R.AJ. (René)

't1der Kolk, M.K. (Monlque)

Pas, G.W (Gerwin)

13Bijsterbosch, J. (Jan)

14Hazeleger Demmers, G. (Gabriëlle)

15Klandermans, P.G. (Piet)

16Stutvoet, J.B. (Jan)

't7Noorloos, B.G. (Ben)

18Velthuizen, O.P. (Oswald)

der Weerd, R.A. (Ronald)

den wildenberg, J.A.G.M (Judith)

1

21H.G. (Hennie)

22van den Brink, Jansen G. (Corrie)

van Leeuwen, J. (Johan) 2

Schaik, P. (Peter)

Aperen, LP. (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

2Svan der Linden, V.S.C. (Vincent)

29van Llmburg, G.J.J. (Jan)

30Kouwenberg, E.R. (Edwin)

31van Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J (Jan)

38

40

41

42

46

47

4E

49

50

II!I

tlrl

I I l5l9l l lí!

Totaal (1 + 2l
lll
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

I

lPaauw, M. (Maarten) (m)
Megen, J.G.W. (Ron) (m)

!tll
2 9

I I l4l
! t'l t5!

1

I I ltl

lrl

I I I1I
I I t1!

ll

2

1 9

tlll

Itll

I I 1714a I I I l0l

47

Vlerssen, M. (Maarten) (m) )

N.T. (rhy) (v)

4Taal, J.M. (Jlska) (v)

Ehrenburg, H. (Hillebrand) (m)

Huibers, M. (Maijke) (v)

7in't Veld, M. (Martijn) (m)

8van Overbeek, T.A.A. (Theo) (m)

IAlka9, A. (Ahmet) (m)

10Wekx, C. (Constantiin) (m)

'11Schuur, w.A. (Willem) (m)

Dort, A.C.A. (Andries) (m) 1

Duin, A.M (Armande) (v) 1

A.H.M. (Ton) (m)

A.G.M. (Alice) (v) 1

ch, F.P. (Floris) (m) 1

17Hiskemuller, W.G.M' (Wouter) (m)

elJer, D.G. (Douwe) (m)

1

1

h, W. (Wiinand) (m)

M.P. (Mark) (m)

Marinkov, M. (Milica) (v) 21

22van Dijk, T. (Tim) (m)

23Paul, G.A. (Cees) (m)

w F.J.M. (Wim) (m)

Lensvelt-Rui,s, Q.E. (Quirine) (v)

26

27Burgman, R. (Rory) (m)

28Manders, P.G.A. (Paul) (m)

29Voorn, H.L.E. (Herman) (m)

30van Da.ik, J.C. (Hans) (m)

31Meijvogol-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

32Postma, H.J.W. (Herman) (m)

33Pol-de Visser, J.C. (Jacqueline) (v)

der Meulen, E.H. (Edith) (v)

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

tlll

tlll
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 9 SOPLUS i

Zet in elk vakje éen cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

G.c. (Gerit) (m)

ttll

2 0

I I 19

M1l
1

1

I r t'l I

llll I

I I ll 1l

3

It I

I I a4l0l

2Han, A.E.M. (Annelles) (v)

J (Jakob) (m)

Pastoor, H.H. (Henrl) (m)

5Walraven, P. (Paul) (m)

J.w.A. (Joop) (m)

n, W.W M. (Wil) (m)

Loon, J.C.A. (John) (m)

Ivan Heuckelum, J. (Jan) (m)

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

Barneveld, F. (Frits) (m)

Piekema, F.W. (Frits) (m)

11

1

F.G. (Frans) (m)

14Hogenkamp, J.L.G. (Annie) (v)

15Jacobson, E.M. (Els) (v)

, L.H.B. (Leendertl (m)

1

1

Bóhm, J.F. (Joop) (m)

Kres, J.D. (Anjo) (v)

19van Straten, A. (Anton) (m)

20Donker, A.C. (Sianie) (v)

21

i22

23

24

25
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneminB wordt verricht

Lijst: 10 Ondernemend Water

Zet in elk vakje eén cijfer. Begin rechts, me[ het laatste cijfer

Naam kandidaat &

kandidaatn ummsr

M. (Martine) (v) 7

!tll

ltll

2

II

llll

lll

I I I l9l

I

n, H.J. (Heln) (m)

J.C. (Anja) (v)

Es, A. (Ad) (m)

Haas, B. (Bas) (m)

H.A. (Ton) (m)

Veelen, W.H. (Wim) (m)

Bruinink, E. (Emin) (m)

DuÍieux, F.P.J. (Frans) (m)

'10J.P. (Jouke) (m)

11ut, D.H. (Dlrk) (m)

1

1

,|

1

19

21
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Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

Zet in elk vakje eén cijfer Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

, R.A. (Arian) 1 I
tll 2

1

1

I I t6!

5

1

rlll
! ! r1l

!rl!

!!!l

llll

! I a317l

1

Molenkamp, R.W. (Rob)

3Fransen, C.P. (Carla)

Lie A Kwle, A.M. (Mark) 4

de Jong, J.P.M. (Jacqueline) 5

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J (Peter)

IFeenstra, H.M. (Hiske)

Ivan Hassel, F. (Falco)

't0van Leeuwen, P.E.J. (Paul)

11

1

1

M. (Maaike)

J.M. (Jesseka)

'14

't5

't6

17

: 18

19

20

i21

22

23

24

25

Pagina t4 /17

ttll

!t!
,l

trll
I

ltll
I



Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 12 BBB
Zet rn elk vakje één ci.;íer. Begin Íechls, met het laatste cijfer,

Naam kandidaat &

kandidaatnummeÍ

den Hertog, E.W.J. (Erik) 2 I 4

3 7

I t1l6l
I I t5!

2

2

M+l
! I l1l
! I t2l

1

1

ttll

tll!

tlll

!ll

I l3l5l6l

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, O. (Oick)

4van Dljk, D. (Dick)

Engelbertink, W.A.A. (Wout)

k, W.H. (Herman)

J.M. (Jochem)

1

A. (Allard)

Groot, J.F. (Jan)

s, J.w. (Jan)

a 1'lKos, G. (Glis)

Nooteboom, A.H. (André)

,|
P.A. (Piet Hein)

15

1 6

17

18

21
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Model Na 31,-2:Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 13 Belang van Nederland (BVNL)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

E. (Erik) (m) 11

tltl
I !2131
I I l1l
!!tt

lttl

tttl

1

R.F. (Robert) (m)

WD. (Wim) (m)

Goossens, F.J.M. (Frank) (m) 4

7

ö

I

10

1t

12

't3

14

't5

't6

17

18

19

20

21

22

23

24

Totaal ! I t3!5t
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enezijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentel'rjk

stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam?

I Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde Iflsttotalen

E Ja -> Vut de navolgende tabet in en geef zo mogelíjk een verklaring

Lijstnumm
eren-
naam

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Lijsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stembureau/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam op het verschil

Reactie gemeentelijk

3: CDA 137 1,3 8
Er is een verschil, omdat het gemeentelijk stembureau

1 stem meer heeÍt geteld

4: Water I 59 60
stemmen zijn geteld en vandaag zijn er 60 stembiljetten

aanwezrg

86 86
deze lljst:1 stuks. Door stembureau getelde stem bleek

voor een andere lijst:1 stuks.6: Staatku

7: Lokaal \ 60 60 1 van 7 naara 9 en 1 van 9 naar 7

74
deze lijst:1 stuks, Door stembureau getelde stem bleek

voor een andere Irjst:1 sluks,8:AWP vo 74

9:SOPLUS 40 40 1 van 7 naar 9 en 1 van I naar 7

31 35
Er is een verschil, omdat het stembur bij de tweede

tellrng 2 stemmen meer geteld hebben.13: Belan5
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