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Model N 10-2

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

De verkiezing van de leden van provinciale staten van Gelderland in kieskring Arnhem
in maar|2023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Arnhem

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

De Schakel
Oranjelaan 10 , 3862 CX , Nijkerk

Dag tvlaand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21.00

1b. Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)
Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag lVlaand Jaar Tijd (van - tot)

àt L', (-' l) -,
\ t_ 1Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

g Du 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 tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was

Vooíette(s) Achternaam

Aanwezrg op het stembureau:

Dag Maand Jaat

A.J Meijer - Westenbrink I ca

Gardebroek

Cordia
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspasse n in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftetijk of via ingevutde stem-
of kiezerspas)

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

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

A it: (- a

B lic
c

Tel op +

t/e',,

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

Aantal blanco stembiljetten F

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

Te op+

E

G

lL,l

D

H



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

! /VEE - Ga dan door naar rubriek 6.

a JA - Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande siÍuaÍles heeft geconstateerd.

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

tt/ogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

/''i-taL

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

lVogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hel 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

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



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 sÍaaÍ 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

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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 sÍembus was vol en er was geen
tweede sÍembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden



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 voozitter en minimaal twee andere stembureauleden

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen tn

Vervolgens ondeiekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9

Naam voorzitter

Namen-stembureauleden

'* ..: . . (. ''

,1/' L\-z )

1

2

3

4
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6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrjstnummer en lrlstnaam Aanta stemmen

1-WD I
I

(

2 - Forum voor Democratie t-
3-CDA (_:

4. GROENLINKS I
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) (
6-D66 )

7 - Chnstenunie
I (-

8 - PW (Partil voor de Vrijheid)

I - SP (Socialistische Pa(ij) )t-
10 - Staatkundig Geretormeerde Partij (SGP)

(

11 - Partij voor de Dieren

12 - 5OPLUS

13 - Lokale Partijen Gelderland c

14 - BBB
L- (,' L

15 - ONS Gelderland ('
16 - Belang van Nederland (BVNL) )-
17 - JA21

18 - Volt ) {,,
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeenteli.jk stembureau/stembureau voor het openbaar Iichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau 3

Locatie stembureau

De Schakel, Oranleloan 10,3862 CX Niikerk

1. Aanta! toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen ín zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het stembureau)

Aantal geldige stemPassen A

Aantal geldige volmachtbewijze n (schrifletiik of via ingevulde slem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezersPassen

Het aantat tot de stemming toegelaten kiezers (A + B + C = D)

B 132

1 062

c 0

2. Aanta! getelde stembllretten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat -

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hel totaalaantat getelde stembilietten (E + F + G = H)

. Tel voor dit onderdeel de aanlallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bii elkaar op

E

Tel op+

1 190

F 4

G 1

1 195

3. Verschll tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembi[etten

het aaeen ve

en neem de

meer

tr
gegeven voor versch

over Ga daarna verder met rubriek 4of minder is
maar

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

tr Ja, ga verder mel rubriek 4

tr Nee, er is een onverklaard verschil Ga veÍder met het veNolg van rubriek 3

Pagina 1. 122
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar Iichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

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

Aantal geldige stempassen 1 062 _t
Aantal geldige volmachtbewijzen (schrífteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas) -l 132

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le slemmen in andere gemeenle)

Het aantal tot de stemming toegetaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. Tel op! A.2 + B-2 + C'2 = D.2

lshetaantal toegelatenkiezers(D.2)enhetaantal getotdestembiljetten(rttbríek2onder H)geliik?

Verklaar het yerschil tussen het aanlat toegelaten kiezers en het aantal getelde stembitietten Vermeld hoe vaak hier sprake van

was Er kan meer dan éen verklaring zijn

Mogelijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan,

Hoe vaak heeít een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

0

A.2

8,2

c.2

1 194

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?E

tr Ja Ga verder met rubríek 4

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld

Hoeveel stembiljetten zrin er minder geteld?

1

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil

Bij natelling bleek het te kloPPen

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Pagina2 /22
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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. Blj gecomblneerde stemmlngen

Zijn er stembiljetten, 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

verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Noteer hier hel aantal stembítjeflen, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is aangetroffen

Pagina3 /22



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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopnemlng wordt verricht

5. Aantal stemmen per liist en kandidaat

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke liist één' lwee' drie of vier )

Lijst: 1 WD
Zet in elk vakje één cijfer Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &

kand idaatnummer

H w.M. (Helga) (v)

Naam kandidaat &

kandidaatnummeí

I I lt
r r l1l
rlll

4 2

2

I 3

t1 l3l9l

ld, S.J.R. (SYbe) (m)

llll

tlll

I I lll
llll

llll

Illl

1

I I I lZl

41 1

mits, M. (Mark) (m)

Pruijn, J.J.M. (Jeanne) (v)

P.J. (Peter) (m)

Gunnewiek, l.T.F. (lnge) (v)

Loofí, J.C. (Koos) (m)

R L.N. (René) (m)

c.J.M. (Karin) (v)

n den Heuvel, K.C. (Karin) (v)

t0Neutgens, M.M. (Mariike) (v)

11Kiel, M.A (Marc) (m)

12Jolink. G.H (Gerda) (v)

13van den Tweel, G. (Gerard) (m)

14Spaargaren, T.J. (Ton) (m)

15van Erven, B.C' (Bart) (m)

16Liu, c. (Cheng) (m)

't7Schaap, J.S. (Jocelyn) (v)

18Spronk, J.H. (Jan) (m)

Kropman, M J.M (MaÍcellino) (m) 1

20Vlssers, J.S. (Sjoerd) (m)

Jansma, E.W E. (Eijte) (m) 21

de Hoop, G. (Gerrit) (m)

Uffelen, E.J. (EddY John) (m)

Hek, T.J. (Theo) (m)

J.C.N. (Johanne) (v)

1Subtotaal

26

27Hasselo, B.B. (Bsn) (m)

le, W.T.M.J. (Wessel) (m)

S B. (Sioerd) (m)

G. (Gerloí) (m)

3íGeurts, J. (Jaco) (m)

32van Piggelen, L.S. (Laurens) (m)

33Landman, R.J. (Ruben) (m)

34Bennink, A.H.M. (Laurys) (m)

35van den Broek'HanskamP, H. (Mieke)

36de Bruin, A.W. (Albert) (m)

Boone, A.M. (Arthur) (m) i37

38Thoonen, R.G.C.J (Ronald) (m)

P. (Peter) (m)

H.T.W. (Rosmariln) (v)

R.G.M. (Robbert) (m)

42van Doremalen. N.H.A.F. (Nanda) (v)

43Som, M.G.E (Martin) (m)

44Niesen, C. (Niels) (m)

45Mabelis, M P. (Marc) (m)

46Haverkamp, R (Ronald) (m)

Yassini, Z. (Zohair) (m)

Groot, P.C. (Peter) (m)

47

E.A. (Erik) (m)

50Markink, J. (Jan) (m)

2Subtotaal

Totaal (1 + 2)

Pagina 4 122
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ModelNa3l-2:Proces.verbaalvaneengemeenteli.jkstembureau/stembureauVoorhetopenbaarlichaamineen
gemeente/openUaar titnaalm waar e -1n centrale stemopneming wordt verricht

Liist: 2 Forum voor Democratie

rn elk vakie één cijíer Begin rechts' met het laatste cijÍer

Naam kandidaat E

Naam kandidaat &

1 3

tl

tl

ll

tl

tl
I l2l

tl
tl

ll

tll

rll

5

tl

tl

t0l

Itl
tl

ll

ll

1

tl

tl

I tr l

tll

I I 12

12

1

lperen, A.

sen, S.G.M'

Kan'Steller, A'

art, N.

J

Deutekom, H'

RR.

BFM.

rs, W.D.

,l

G

,l

der Wal, Í
,l

Ooorn, G

nk, N.M

Koning, R.D

1

Mei,ieren, L.

s.0.

21
Run, E.R.

Haan, D.

N.H

ac, N

J.

P.M.

Prooiien, R E'A'

nboom, M.H'

3'l
G

N

n, G.À4.

R.M,

Deutekom, S D'

É.J H

4

Hak, E

Wijhe, ÀM.

Bommel, R.W

Roozendaal, E'

P.C.

2Subtotaal

Totaal (1 + 2)
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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: 3 CDA i

Zet in elk vakie éen cijÍer Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
Naam kandidaat &

4 ö

I lllgl tlll

I I l1l
llll

2

1

l1

llll
I I l1l

tlll

llll
1

4 l4

I l1l1 t7 |

w.r.M. (WilY) (m)

GraaÍ, R.G. (Rob) (m)

?8

29van Dijkhulzen, W E.A. (Herma) (v)

Grevers, G J. (Harry) (m)

Bronswijk, K.M. (Karel) (m)

3W. (Wilma) (v)

33Frank, M.G. (Marieke) (v)

raven, J.H.G (Jan) (m)

W N. (Helma) (v)

37J.J. (Jaap) (m)

Ermers-Mulder, A.G.M. (Anna) (v)

J.P (Hans) (m)

G. (Gert) (m)

Oskam, W.J.H (Wout) (m) 4',1

nk, T.Í. (Íanco) (m)

deÍ MeeÍ. A.R (Anne) (v)

de Ruiter, S H.T (StePhan) (m)

Jon9, J.L. (Jeroen) (m)

J. (Johannes) (m)

tlll

P C (Peter) (m) 1

Balduk, O.D. (Dlede) (v)

ÀJ.H. (Arjan) (m)

Bakker, N F.H.J. (Nick) (m)

6Komdeur, A. (Bert) (m)

E.W.H. (Liza) (v)

ls-van Strien, l.M.A (llse) (v)

G.L Y (Gerhard) (m)

10Korthaus, R.C. (Rosalie) (v)

't1van Ark, J.P. (Hans) (m)

12Steenkamp, T.G'M. (Thomas) (m) i

13Brouwerie Geus, O. (Desirée) (v)

L.J. (Laurens) (m)

PuÍperhart, M. (Mark) (m) 1

16Obbink, M. (Mark) (m)

17Stegeman, B. (Bengt) (m)

18Helmers, T.A.M. (Theo) (m)

,,1 9van Schaijik, M.A.J. (Maria) (v)

Hospers, F M. (Martijn) (m)

B. (Bert) (m)

J H.A (Anita) (v)

, E. (Erik) (m)

M. (Michelle) (v)

ffiffiat-Peao, lt"q"rvta.
ÍHellen) ív)

25

2Subtotaal I I I Itl
Subtotaal

Totaal (1 + 2) 1 81
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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 GROENLINKS

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

Naam kandidaat &
Naam kandidaat &

2 7

trll
I I l3l

lít

11

1

I I l3l5l

1

1

1

tlll

llll

M líl
rIl

26Schulte, B.T.M. (Ben)

27Groot, R.D. (Rosanne)

28Coenders, M W.K (Mark)

29ter Braak, U B.J.M. (Ulrike)

Jonghe, M. (Merliin)

, M.l. (Monique)

R.J. (Roel)

de Boer, D.S. (Dieuwke)

lmmezeel, c.H. (Kees)

Riel, A.M. (Annet)

B.J. (Jan)

Wikkerink, J.C. (Joop)

38Visser, L. (Bert)

39lnbeÍ9, P (Pouwel)

40Huizer, D.S. (DannY)

41AE.L. (Eva)

Vulpen, G. (Guido)

, C.C. (Catheli.ine)

44Hofman, P.L.P.S (Paul)

45Meier, A.T.F. (Astrld)

46Westerueld, E.M. (Lisa)

L.DU ta

M.H.A. (Tineke)

A"C. (Celine)

50van der Meer, J.W M. (Jan)

1Roo, C.B. (Charlotte)

P.L. (Paul)

E.L (Evellne)

de Man, F.R.S. (Floor)

orna, L.C.A. (Leonie)

6van Amerongen, S.l. (Silvia)

7de Jonge, J.W. (Jan Willem)

in'tHof, D.(Oirk-Wim)

Ivan der Veen, J.F.A. (JoeP)

10van Hussen, P.J.M (Job)

1

,|

,|

de Wit, E (Esther)

der Valk, F. (Frank)

W. (Wouter)

14Llgtenbarg, H J. (Henk)

15Bruning, F.L.J. (Frans)

16van Zeijts, H (Henk)

17van den Berg, P.G (Pieter Gerard)

18Lont, M.B (Muriel)

ruinsma, C.J. (Hanneke)

21

,|

isink-Weg, A. (Andra)

B.M. (Bart)

Sloot, l. (lnge)

M.T.E. (Martine)

eveld, T. (Tim)

ders, W. (Wietske)

Subtotaal

Totaal (1 + 2) 63
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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 één ciifer Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat & Naam kandidaat &

1 0

I l1l6

Illl
! I l1l
lrll
rtll

I I l2t

tlll

1

4

I I lsl

I I ltl

ttr

1

I I I l2lI I lslgl

14

1Kerris, P.G.J. (Peter) (m)

aTenbusch, J. (Judlth) (v)

Daenen, J.W.B. (Jan) (m)

4Palavan, M. (Mtlide) (v)

poelstra, F.A. (Fokko) (m)

O.M (Onno) (m)

M.A" (Marilyn) (v)

Pelle, H. (Hans) (m)

IVermeulen, J.P M (Jan Pieter) (m)

10Veltrop, B. (Barbara) (v)

1',1Gatron, P.G.W. (Peter) (m)

12Bouma, V.L. (Vincent) (m)

13de Vries, M.A. (Moïsha) (v)

'14Kuppen, P.A.AM. (Peter) (m)

, J.R.D. (Jasper) (m) 1

H.P. (Pieter) (m)

't7de Kleine, L.A. (Laurens) (m)

Penning de Vries, B.N. (Boris) (m) 18

1

T. (Íom) (m)

, A. (Aafke) (v)

Mulay-Bouyakhrichan, L. (Layla) (v) i 21

SchepersJanssen, E.S.F. (Elvira) (v)

23Dokter, G.J.L. (Bert-Jan) (m)

24Wieggers, G.A.J. (Geert) (m)

25de Rijk, H.G.L. (Eric) (m)

26Buist, S. (Slebren) (m)

27Goosen, T.W.M.G.M. (Doris) (m)

28Jonkman, M.M. (Marga) (v)

3't

T Í.M, (Titus) (m)

!s, S. (Sijmen) (m)

Ooijen, E.M (EeO (m)

A. (Anna-Lena) (v)

J,W.E. (Eppo) (m)

34Noorland, M. (Marleen) (v)

35Brink, B. (Ben) (m)

36de Boer, C.E.M. (Cecile) (v)

3?Lichtenberg, J.W.M. (Annelies) (v)

Rosalina, O. (Oscar) (m)

van Valburg, H.J. (Henk) (m)

4

Biil, s.H. (stefl (m)

Zomeren, J (Jan) (m)

42Stunnenberg, J.H.W.T (Ans) (v)

43op de Weegh, M.G.G. (Maaíen) (m)

44lJff, A.M (Annet) (v)

45Hoísteds, G. {Gea) (v)

Meijers, J P.M. (Josan)(v)

4M.A (Marinka) (v)

49Louwers, M. (Martien) (v)

50Sent, E.iI. (EstherMirjam) (v)

Subtotaal Subtotaa! 2

Totaal (1 + 2)
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar Iichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 6 D66 i

Zet in elk vakje één cijfer Begin rechts' met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &
Naam kandidaat &

5

I I lOl
1

I I l1l
I I l5l

I r llt
tlll

tlll
I I líl
tlll
tlll

llll
tll 11

2
lIII

tlll

r I I3l7l

1

I I a l2l

Hellegers, S.J. (Stan) 1

E (Elke)

se, F. (Frank)

B.S. (Barbara)

Ruizendaal, S.A.R. (Steían)

K.H (Krista)

anis, S. (Sara)

ndonk, A.J.J. (Lonneke)

1B. (Brandon)

, C.J. (Kees)

11Schlósser, E.A.(Evelien)

12Uzun, M. (Melih)

13Verspui, C (Kees)

14Maatman, W. (Wim)

Degen, M.J. (Martinus) : 15

16van As, M J. (Meriin)

n Maanen, ÀH. (Thom)

Brand-Boom, J.E. (Annelies)

,|

,|

R W.S. (Roan)

21

G.P. (Gerard)

P.J (PieÍre)

H. (Hazar)

ulckhuyse,

24van Brakel, J.T. (Jan)

J.G.J. (Hans)

Solleveld, R. (Robbsrt)

J. (Jasmijn)

hall, S.W. (Steven)

Geltink, J.E.J (Jenneke)

nkerke, M.A.P (Martijn)

Deijck, l.B. (lan) 3

hgelt, G. (Guus)

van Ewijk, J.H. (Jan)

Engelen, T. (Tom)

D.E. (Oaniëlla)

G.l. (lngrid)

37Smelik, B. (Bernadette)

DekkeÍs, L.L. (Léon)

39Niels, G.A.H. (Gerard)

phin, E.H.W.M. (Ésther)

Dolle, L. (Loes)

Buurman-Kuiper, A (Anke)

in, K.O.J (Koen)

E.J. (Jorik)

Ross, H.J. (Dick)

n, H.AM. (Henk)

der Schalk, B.F. (Fleur)

48Metz, E.J. (Rard)

49Braam-van Valkengoed, H.ÀP. (Rita)

50Pechtold, A. (Alexander)

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (í + 2) 3?
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Model Na 31_2: proces_verbaar van een gemeentelijk stembureau/stembureau 
voor het openbaar richaam in een

gemeente/openutt' t'tntJ'i *t" ""n 
fentrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 7 ChristenUnie

Zet in elk vakje één ciiÍer, Begin rechts' met het laatste ciiÍer

Naam kandidaat &

Naam kandidaat &

I 17

5 I
lO

2

líl6l
tl 2t

ll

tl

ll

2

I I 11

It

tl

tl

ll
l1

lí I

lll
tll

ll

tl
I I 11

tl
I líl

tí I 11

ll

ll

tl

tl tl
tl

ll tl

1

I t1l7 t5l
t2l

I

I
7

D.E. (Dirk) (m)

, F. (Freek) (m)

l.J.J. (llonka) (v)

de r Velde, M.K (Maarten) (m)

H.L. (Harke) (m)

B.G (Ben) (m)

W.M. (Wouter) (m)

etersen, J. (Judith) (v)

11
T S. (Tobias) (m)

Rlezen, B' (Bram) (m)

J.J. (Jaco) (m)

1

ins, E.E.W. (EPPo) (m)

,l

W B. (Willem) (m)

1

Drongelen ' D.J. (oirianne) (v)

1

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

Hertog, R.H. (Rinske) (v)

1
D. (Douwe) (m)

ede, N.N. (Nathalie) (v)

H. (Hendrl) (m)

G. (Gerdlen) (v)

F. (Fred) (m)

de Waard-Oudesluljs' C'M' (Lia) (v)

den Heuvel, L' (Lubbert) (m)

J.L. (Hanny) (v)

M.E. (Marcel) (m)

J.D. (Jolanda) (v)

Haan, P. (Peter) (m)

Lange, F.A. (Frans) (m)

31

32

D.W. (Dick) (m)

P. (Pieter) (m)

C.G.T. (Karin) (v)

33

D, (Oennis) (m)

37
, F. (Femke) (v)

. E.A (Evellne) (v)

G.c. (Gilco) (m)

38

39

40(v)e nniÍer)(JJ.M.ElskamP-Hoístede'

den Brink' G' (Gijsbert) (m) 41

M.À (Maroeska) (v)

n Maanen' w' (wilma) (v)

Diiken, A. (Abel) (m)

, A. (Arjan) (m)

de Weg, E.G (Llesbeth) (v)

P.H. (PoPke) (m)

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

t...

Subtotaal 1

2Subtotaal

Totaal (1 + 2)
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ModelNa3]'-2:Proces-verbaalvaneengemeentelijkstembureau/stembureauVoorhetopenbaarlichaamineen
gemeente/openUaar tlcnaa-m waar e 3n centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I PVV (Partij voor de Vriiheid)

in elk vakje éen ciiÍer Begin rechts' met het laatste cijfer
Zel

Naam kandidaat &

ka

tl
tll

4 I

tl
tí I

ll 1

1

1

tl

tll

I I 15

tl

t2l

1

, M H.M. (Mariolein) (v)

E. (Elmar) (m)

A. (Ton) (m)

rs, J.W. (Johann) (m)

K.J. (Kurt) (m)

r, J.F. (Joost) (m)

. Í.H.D. (Tim) (m)

c J Í. (cees'Jan) (m)

I

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

gemeente/openbaar Iichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 9 SP (Socialistische Partij)

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

Naam kandidaat & Naam kandidaat &

kand

6

lt I

1

1

Irll
1

2

4

1

lzl

lí I

t5l

l3t4l

llll

ttll

1 1

I I lzlgl

1van Kaathoven, E.H. (Eric)

qetinta§, A. (Abdurrahman)

n, C.B.P. (Carla)

A.A.M. (Ton)

5Stoutjesdijk, M J. (Martijn)

6Wieken, Y. (YurÍe)

7van Diik, D. (Debbie)

8Faber, M.C.(Marjolein)

1

1t

Braam, H.C.J (Erik)

S E M. (Sarah)

P J.J. (Peter)

12Kuiipers, J.À (Jeroen)

't3van Zeist, J.D. (JeÍemie)

Ravestijn, J.C. (Jeroen)

Broeke, M.J (Mathijs)

n Hooft, J.W.H. (Hans)

1

1

1

der Steen,

A.J.A. (Albert Jan)

19de Vos, P.M (Peter)

20Wassing, G.S.M. (Gerard)

21ngemans, S (Ste0

J.M S (Jos)

en, D.J. (Daniël)

24Rensen, J, (Jeroen)

25Melissen, H. (Heidy)

26Diepenbroek, E.À (Eefl

27Bouman, J.W. (Willem)

28Koppelaar, T.M J. (Tamara)

n Manen, M, (Marinus)

3't

hoÍ, J. (Jelle)

ma, P.Y. (Pamela)

32Bloem, S.C (Stephan)

van Zelm, F.H (Frans)

Putten, R (Robertjan)

C. (Cindy)

36Vetler, N. (Noah)

kman, J.J.M. (Jeroen)

N. (Noud)

39van der Velden, L. (Lotte)

40M0ller, E. (Ellis)

4'.1van Dijk, E. (Eric)

42Meijler, M. (Mos)

43van Oudenallen, A (Nia)

44Lewe, ÀM.E. (Agnes)

45Gemmink, M. (Maurits)

46Boerulnkel, EMJ,(Hans)

47Elírink, G E. (Gerrie)

48Biharie, S. (Sunita)

49Courbois, P A.O (Pierre)

50van Velzen, K. (Krista)

Subtotaal Subtotaal 2I
!

Totaa! (í + 2)
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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: 10 Staatkundig Gereformeerde PaÉij (SGP)

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

Naam kandidaat & Naam kandidaat &

I 5

I I lzl

t1t

I I t2t
t2 a

71

I ll lOlgl I I I Iol

I 11l0t9t

Ruitenberg, K. (Klaas)

G.H. (Gerrit)

Bruchem, L (Lourens)

H.J. (Harm Jan)

T.G. (Anton)

J.W. (Jan Willem)

J. (Hans)

, H.G. (Henk)

A. (Arnold)

, M. (Melvin) 1

1'lG W. (Geruin)

m, P.W. (Pieter)

n den Bosch, J. (Jaap)

E. (Evert)

, T. (Teus) ,|

Knegt, L. (Leendert) ,|

AM. (Hans) 1

Deelen, G (Gerard) 1

Mulder, E. (Evert) 19

Doornwaard, O.E. (Erik) 20

Bok, G. (Geeí) 21

Klein, A.J. (Arian)

den Bergo, H- (Henk)

ak, AC.W. (Arco)

den Brink, J (Jan)

Crum, J.W. (Wim) 26

Flier, G.W. (Gerrit)

van der Tang, J. (Koos) 28

Wijnne, B. (Bennie) 29

Keuken, J.W. (Hans) 30

Hardeman, S. (Silvan) 3't

:32

33

34

35

36

38

39

40

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 2

Totaal (í + 2)

Pagina L3 /27

rttt
tttl

tttl

tll

Illl

lltl
lltt

I

I



Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeenteli.lk 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 vakle één cijÍer Begin rechts, met het laatste cijÍer

Naam kandidaat &

I I l4l
I I l2l

IIII

Itlt

I I ltl

1 o

1

2

!lrl

I I all

van der Pluijm, L C. (Lester) ,|

2Kuijer, B. (BaÉ)

de Weerd, D.M. (Danlelle)

Y. (Yeattem)

5Griemeliikhuijsen, T R (Tim)

van der Velde, M.C. (Myra) 6

7Bergen, A.W.G. (Toine)

H.E. (Erik)

van Gent, R.P. (Paul) I

10
Werdmiiller von Elgg-Hoebert, S.
(Sandyl

van Diepen, M.J. (Marianne) 11

de Gram, F. (Frank) 12

Lauret, E.A.H. (Eline) 13

van Hassel, F. (Falco) 14

Hogenhout, F.J. (Floor) 15

R.E, (Rhea)

derKraan, O F (Dana)

18de GÍoot, L.C.M (Leo)

Moulijn, M. (Maaike) 't9

Groeneweg€n, E (EstheÍ) 20

21Boshart, E. (Elze)

22

23

24

25

Totaal I I tzlgl
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ModelNa3l-2:Proces-verbaalvaneengemeenteli,ikstembureau/stembureauvoorhetopenbaarlichaamineen
gemeente/openUaar ticnaaÏ waar een centrale stemopneming wordt vert icht

Lijst: 12 SOPLUS i

Zet in elk vakie één cijfer. Begin rechts' met het laatste ciifer

Naam kandidaat &

Naam kandidaat E

9

lll

tll

ll

ll

3

tll

15l

ll

2

tl

t9t

tl

ll

ll

I I t1
ll I l0l

1t 9l

lll

Totaal (í +2)

Subtotaal

2

T.H. (Theresla) (v)

E.J.N. (Ellle) (v)

w.H. (wilma) (v)

3'l

1

Strat€n, A. (Anton) (m)

, K.P. (Karel) (m)

Jong, N.M. (Nelleke) (v)

Í.A. (Theo) (m)

rulns, M H. (Marcel) (m)

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

F. (Frank) (m)

, ÀL. (Arnold) (m)

, M (Rinus) (m)

I
G.C. (GerÍit) (m)

1

Riele, E.J.M (llze) (v)

1
H.c. (Huib) (m)

, R.J. (Rob) (m)

Elst. H.o.P. (Henk) (m)

, M. (Marco) (m)

1

, W.J.M. (Wouter) (m)

1
F.W. (Frits) (m)

1
ÀC. (Sianie) (v)

,l

n Heuckelum, J' (Jan) (m)

astoor, H.H. (Henri) (m)

J.D. (Anlo) (v)

paans, J-J. (Jan) (m)

den BovenkamP, M' (Marjon) (v)

ijhoÍ, T.F. (Theo) (m)

straten, ME (Maqda)(v)
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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 Lokale Partiien Gelderland

Zet in elk vakie één cijíer. Begin rechts, met het laatste cijfer'

Naam kandidaat &

1

trl

2

I I l1l
llll

1

1

tlll
! I lll

I I Ií16I

L.R G. (Lara) (v)

rda, S.G. (Sent) (m)

P l. (Petra) (v)

Die, B L.Y. (Britte) (v)

J.H. (Hans) (m)

kov, M. (Milica) (v)

Maarsen, J.D. (Jefta) (m)

L.R. (Lea) (v)

oossens, E.R. (Ed) (m)

10quesnoy, A.F M. (Ad) (m)

i í1H. (Hassan) (m)

BerghoeÍ, G. (Bert) (m)
,l

inga, P.M. (Pieter) (m) i1

H.F.G.M. (Harry) (m)

1Klein Lebbink, H.C. (Karin) (v)

der Wedden, G.À (Guido) (m) ,l

Ophuizen, S. (SoÍian) (m)

1Groote, H.J. (Henk) (m)

1

Totaal
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ModelNa3]..2:Proces.verbaalvaneengemeentelijkstembureau/stembureauvoorhetopenbaarlichaamineen
gemeente/openbaar lichaam waar e3n centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 14 BBB

in elk vakje één cijÍer' Begin rechts' met het laatste cijÍer
Zel

Naam kandidaat E

Naam kandidaat &

1 1

laI 8 6

I I lA

l2l7
tl 2t

4

2 1

tl 1

tl

I t 11

tl l

1116l

tl

tll
tl

2

ll

tlt
tll

ll 1

tl

2

I l1l
ll

31

I l2l5 tí I

tl

6I

l3 t5l

1

R.R.B. (Rik)

Essen, R. (Ron)

J.S. (Sanne)

M.T. (Marcel)

J. (Josette)

E. (EÍic)

D.,q. (Oiederik)

WoeÍd, D'À (Dave)

F.J.D' (Erik)

11

1

J.G.H.W (Jos)

ron, K.A. (Klaas)

S. (Steven)
12

13
der Vlies, A' (Arien)

H.B.E. (Hans)
14

'ts

n Alphen, C. (Corstiaan)

E. (Bert)

16

17
de Steeg, E.M' (Eddie)

18
J.H.A. (John)

19
peldoorn, M. (Anne Marie)

20
euthorst, V.B'H'M' (Vincent)

21
Hulsbergen, J E' (Ania)

22
S.F.M. (Sabrlne)

23
J.P. (Jan)

P. (Peter) 24

25
, W.P. (Nelleke)

1Subtotaal

den Brink, J' (Jan)

, Í. (Matteun)

, L. (Lisette)

der Stok, H.J. (Harry)

A. (Arnoud)

J.W (Jan)

Mossevelde, W A'C' (Wouter)

N.W. (Nadja)

Seventer, M'H' (Marcel)

H.R. (Harold)

urrius. J.G.H. (Jos)

G. (GeÍrit)

F.T.P. (Frans)

de Camp, J'E M' (Ans)

Bronkhorst, G' (Gerritian)

41
den Hoven, R' (René)

J.G. (Johan)

J.E.G. (JohnnY)

M.M' (Marcel)

Kuilenburg, P' (Petra)

J.W. (Wlm)

J.A.B.A. (Jos)

H.W. (Herman)

2

Totaat (1 + 2)
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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: 15 ONS Gelderland
Zet in elk vakje één cijfer Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat E

ll 5

I I ltl
Wltjes, M.H AG. (Martln) (m) 1

van der Hoek, S.J-E.E. (Sarah) (v)

3Vonk, C (Chemaine) (v)

Moens, R.C. (Robin) (m) 4

Mlnkhorst, K. (Kim) (v) 5

Wiggers, R W.M. (Rob) (m) 6

Lenzen, C.J. (Chantal) (v)

Rutjes, L (Larissa) (v)

7

I

n, B.AH (Bas) (m)

Grishaver, M.E. (Michelle) (v) : í0

Burger, HS (Sven)(m)

Fulselaar, D. (Oaniël) (m)

11

1

1

14

15

16

í9

20

21

22

23

24

25

Totaal I I I 16l
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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

Liist: 16 Belang van Nederland (BVNL)

Zel in elk vakje één cijfer Begin rechts, met het laatste cijíer

Naam kandidaat &

4

tlll

tlll

I I I l4l

de Kok, A. (Arjan) (m) 1

der Wiele, D. (Daniélle) (v)

3ntua, J. (Jeroen) (m)

J.G, (Jordy) (m)

P.J.c. (Pleter) (m)

A.F J. (Antoon) (m)

Bakker, P (Petra) (v)

rs, R.A. (Alexander) (m)

F.B.M. (Frederike) (v)

1A.M.H. (Arie) (m)

E. (Erik) (m) 'l'l

T. (Talitha) (v)

R.F. (Robert) (m)

N.F.T. (Nico) (m)

van Eldik, F. (Frank) (m) i1

1Dalen, E.H. (Elbert) (m)

1

21

Totaal
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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

Lijst: 17 JA21 i

Zet rn elk vakje één ciJfer Begin rechts' met het laatste cljfer

Naam kandídaat &

3 4

I6

I I ltlzt

E.H.M (Elrle) (v) ,l

2Hillebrand de Vries, G.C (Gerben) (m)

Poustylnikoff, A (Alexander) (m)

A. (Alberto) (m)

T.W.F. (Tlm) (m)

6Festen. Y.W.J. (Youri) (m)

7Domhof, R.J. (Roel) (m)

Icarstenveld, E. (Emiel) (m)

9Brouwer-van Laar, M F (Mark) (m)

G.S J. (Geronimo) (m) í

R.G. (Ron) (m) 1

i12Meyer, J.J.C. (JaimY) (m)

Nieuwenhuis, J.C. (JasPer) (m)

14Zoeten, A.A. (Albeí) (m)

'15
Eppink, D.J. (Derk Jan) (m)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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Model Na 31_2: proces_verbaar van een gemeentelijk stembureau/stembureau 
voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openUtar titttttÏ-*t" ""n 
centrale stemopneming wordt verricht

Liist: 18 Volt i

Zet in elk vakje één cijÍer Begin rechts' met het laatste cijÍeÍ

Naam kandidaat &

ll

1

ll

4

2

tl

ll

I 13

l6t
tl

1

tl

tt!

It tl

tl

tl t2t6

,l

E.P. (Elmar) (v)

O.C. (oavid) (m)

V.L. (Vera) (v)

D.A. (Dennls) (m)

r, E.J. (Julla) (v)

uis, E.B.G. (Ed) (m)

(v)E.M. (Esther)kelaars,Sch e

HooP J.M. (Jan Marten) (m)

A. (Nita) (v)

Vulpen, R.J E' (Roland) (m)

11
M.N. (Noël) (v)

, N.G.W. (Nlels) (m)

21

Totaal
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Model Na 31,-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk

ffi;;;;"/;t"nbaar lichaam waar een centrale stem

stembureau/stembureauvoorhetopenbaarlichaamineen
opneming wordt verricht

door het stembureau'
er voor een of meer li,isten sPrake

en andeÍziids

van een

het aantal

verschil tussen enenijds het

op deze lijst uitgebrachte

reau/stembureau voor het oPenbaar lichaam?

aantal oP deze lijst uitgebrachte

ri....n zoals vastBesteld door

stemmen zoals vastgesteld

het gemeenteli.ik

tr Nee

bbet in en geef zo mogeliik een verklaring

E Ja -> Vut de navolgende

voor het oPenbaar lichaam
Li.isttotaal zoals vastgesteld doorLiistnumm

eren'
naam

stuksdeze

biltet hoorde bi)gesorteeÍd
stembuÍeau verkeerd

2l
20

Forum
stuks

biljet hoorde bilgesorteerd
stembureau verkeerd

118
116

3: CDA
van 36 uitkomen

Mee keer tellen oP een
Er ts een verschil, orndat we na

36
al

GROEN

bleekstemstembureau geteldeDoorstukslijst:deze
stuksandeÍeeen33

35
6: D65

stuks

voor een anderestem bleek
stembureau getelde

t]1
t78

7: Ch
stuksdeze

biljet hoorde biigesorteerd
stembureau verkeerd

57TO

8: PVV

de0psternÍTle n2eromdal geldige
verschil,eenIS

stembureauhetdoorniet34
32

9: SP
1 stuks

voor een anderestem bleek
stembureau getelde

29
30

11:
1 stuks,

voor een anderestern bleek
DooÍ stembureau gelelde

286
281

14: BBB
1 stuks

voor een anderestem bleek
Door stembureau getelde

4

16: Belan

met de door het stembuÍeau vastgestelde lijsttotalen
6. Verschillen

Pagina22 122
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zoals vastgesteld

gemeenteliik


