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Model N 10-2

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

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
in maar12023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

De Schakel
Oranjelaan 10 ,3862 CX , Nijkerk

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

Dag Maand Jaar

Datum: t<- O3 2-.o 2.- f

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

.í 
O" telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Dag Maand JaaÍ

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:0O

Tijd (van - tot)

2-/ óc) Do fo

3



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

A.J

E.

Meijer - Westenbrink

Gardebroek

tí o3 zo 23 / oc
20 o0
tLl .t)tí s-l ? c L)

R.E. Cordia ,5 o3 2o2_3 7 oo
zi oC)

7 () t)

tq OO

A. van Deuveren 5 o1 Zct 2Z

D.J Dijkhuizen - Dijkhuizen r slo = 2-o2 3

A. Gardebroek - Scholten Ií I

I

Tijd (van - tot)

tq oo

12o 2t»

tLl oo

I q 60

2l OC,

í1 r

aó 3L>

/-,1



3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

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

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

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

A / o/, t
B /li

Tel op +

c

/ 17?

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljeften 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

Aantal ongeldige stembiljetten G J-
Tel op +

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.

E // P
F /

/1dl

D

H



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

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

! NEE - Ga dan door naar rubriek 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 vootgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

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

l<-LL. o(ar- tcr^ ö--r- L_- n fr./.r<

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

n'/L

7Y

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoevee! stembiljetten er minder 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 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

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



Bezwaren van kiezers6

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen 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

Bezwaren van kaezers 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 sfernbus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal bei'nvloedde n de kiez e r.

Omschijf 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 voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubiek I alleen de namen n.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9

Naam voorzitter

Namen

Anne uan Vtuvder)
Qotor,r.. Gt"r'..

Ct

c: .4-- /. » e-C

(]rr^ ,.', 17) n,i o.1

2

3

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1.WD I I 6
2 - Christenunie

I /- (

3. CDA
I L ö()

4 - Water Natuurlijk I )

5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 0ll
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I 7 L
7 - Lokaal Waterbeheer

a,/ l)

8 - AVVP voor Water, Klimaat en Natuur "L I
9 - sOPLUS t- 6
10 - Ondernemend Water

?
11 - Partij voor de Dieren t1 d
12 - BBB

E _l

'13 - Belang van Nederland (BVNL) L o
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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 vooÍ leder stembureau aízonderllJk deze biJlage in'

Nummer stembureau: 3

Locatie stembureau
De Schake!, Oranielaon 10, 3862 CX Nijkerk

1. Aantal toegelaten kiezers

stembureau).
Vul hieronder de aantalten,n zoals vasÍgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het

Aantal geldige stemPassen A 1047

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 132

Aantal geldige kiezersPassen
oP+

Het aantal tot de stemmlng toogeleten klezers (A + B + Q = p)

c 0

2. Aantal getelde stembilietten

vul híeronder de aantallen in zoals vaslgesteld door het gemeenteliik stembureau

Aantal stembilietten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getetde stemblljetten (E + F + G = H)

, Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke tijst zijn uitgebrachl bij elkaar op

E 1 170

Tsl

F B

G 5

118s

3. Verschil tussen het aantat toegelaten klezers en het aantal getelde stembiljetten

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

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

een ve
met

n meer
reau

deenof

gegeven voor
over. Ga

maal
IS

is een onverklaard verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3'Nee, er

Pagina t /L7
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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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik
stembureau. rel opl A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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

tr Ja. Ga verder met rubiek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?tr
Nee, er zijn minder stembilietten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het yerschi/ Íussen het aantal loegetaten kiezers en het aanlal getelde stembiliatten' Vemeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogelijke verklaringen voor h€t verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembil.iet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

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

Meerdere malen hedeld. Niet gevonden

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Pagina 2 lt7
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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

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andsre 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 hel college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Noteer hier het aanlal stembiljeften, dan wel slempassen, volmachlbewijzen of kiezerspassen daÍ ls aangelroffen.

Païina 3 lt7



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 kandidaat

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

Lijst: I WD
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat E
kandldaatnummer

ulder, S.E. (Sjoerd) (m) t t5l0t

tlrl

1 3

4

I I lzl

t ! tí!
2

3 2

I I l3l

1

ttll

ttll
!ll!

ttlt

I I lll
tlll

tttl

1 1 4

I

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

3van de Wolfshaar, A.A. (Angèle) (v)

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

5Dl,kman, M.C. (Marlo Clalre) (v)

6Rutgers, G.A. (Toon) (m)

7BlrwaaÍd, W. (Wesley) (m)

IKlsl, M.A. (Marc) (m)

9do Jong, M.l.C.À (Myriam) (v)

í0Vennls, H.F.T. (Rlchard) (m)

11RuUs-Boersma, L.M. (LllY) (v)

12ds BoeÍ, W. (Wlebe) (m)

13Hardam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

't4Llnnsnbank, R.H,A (Romco) (m)

15van Swam, R.M. (Roel) (m)

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

't7Noordstar, N.A. (Nlels) (m)

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

't9Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

22

23

24

25

Totaal

Pagina 4 /17
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam ín 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 kandldaat & Naam kandidaat E

Dljk, C. (Carlo) (m) t t9t6t dsn Brink, W.H. (Wout) (m)

4

3 0

3

! I lr!
I I t4t

I tí t

tttl

I

tttt
I l azl
a a2a2t

1

ttll

ttt!

5

I I l1l

1

,|

ttll

1 4 I 2 5

I l117l3l

1

2Lokhorst, D.A. (AndÍó) (m)

3Kramsr-Schutls, M.M. (MaÍgÍeet) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Renó) (m)

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

1Verdam, J.H. (Jos) (m)

IKrabbondam, J.M. (Janneke) (v)

9Zootoman, N.J. (Nlels) (m)

't0van don BÍlnk, G. (Gljs) (m)

1',|Sloots, J.R. (Rol0 (m)

't2Van Aller, J, (Koos) (m)

13de Heer-Verheij , J.M. (Jolanda) (v)

't4van HaÉen, D.J. (Davld Jen) (m)

15don Ui,l, C.H. (Kees) (m)

16Walravon, M.M. (Margrlet) (v)

17de vos, P.J. (Pleter) (m)

Treep-WolÍswlnkel , M.H. (Marleen) (v) 't8

van de Poll, J. (Jaap) (m) 19

20van de FlieÉ, M.J. (Maaíen) (m)

2',1Plug, P. (Pleter) (m)

22van den Hardenberg, P.À (Alico) (v)

23Kois, M.W. (Marlnus) (m)

24Markus, M.H. (Hulg) (m)

25Urbach-Bakk€r, E.J. (Llesbeth) (v)

26

27van den Berg, W, (Wlm) (m)

28Zomer, J.Y. (Judith) (v)

29van Dllk, T.A. (Tonnis) (m)

30Brulns, R.M. (Roy) (m)

Kwant-van Lagen , D.J. (Dlanne) (v) 3í

32DiJkst6rhuis, H.L. (Harke) (m)

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

34van der Helde, J.S. (Johan) (m)

35van't Hoog, P. (P€ter) (m)

36Dlk-Fabor, R.K. (Carla) (v)

37van den BrandhoÍ, G.J. (Gerard) (m)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ttl!

Subtotaal 1 Subtotaal i Z

Totaal 11 + 2l

Pagina5 /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

Lijst: 3 CDA

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummsr

Naam kandldaat E
kandidaatnummor

den Essenburg-Appeldoorn, J
der Tas, M.ÀJ. (Marla) (v) I t6t2t tttt

tllr

tttt

tttl
!!t!
tttl

3

2

I !514t
I I l3l

1

ttll

1

ttrl

I

ttll
t1t

trll

trl!

!lll

1 2 9 0

raI a1l2a9a

1

2Pansler, G.À (Albert) (m)

avan dor Heuden, W.J.T. (WmJan) (m)

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

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6Vorsteog, M. (Martiln) (m)

7Spokschoor, A.AL.M, (AÍno) (m)

8Hardoman, M. (Mlchel) (m)

Ioorrestlln, Taal D.J. (Dldi) (v)

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

't1Bokkers, H.J, (Harry) (m)

't2te Brako, D. (Dick) (m)

13Dooper, H.F. (Hessel) (m)

't4Koelewlln, T. (Tlneke) (v)

't5van Hemmen, D.H.À (Olck) (m)

Kemp-van de Brug, J.M. (Annemarl6)
Ívl

't6

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

18Seldenr{k, P. (Pleter) (m)

19van DUk, J.W.A. (AsJe) (m)

20
Kl,oósterman-Barnsvold, ÀE. (Anlta)
Ívl

2',1de Jong, J.L. (Jeroen) (m)

22Egtberts, N.J.G. (Koos) (m)

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

24Luca3, P. (Peter) (m)

25Zuidwljk-van Lontha, M.O. (Dlty) (v)

26

27Kremers, R. (Roel) (m)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaa! 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

Pagina 6 /L7
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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 vak,ie één ciiíer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
mmor

A.T.F. (Astrld) I t4t7l A.M. (Lex)

3

3

tlll

!lll

ttll
tll!
!ll!

llll

Itl

4

I I !íl

I I l1l

4

!!ll

tll!

tll!

I r líl
llll

llrl

1

I I !6161

6 5

,|

2van Ultsrt, D.H. (Dlrk)

3SteÍk, M. (MarJolein)

4de Goodo, H.P, (HanE)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E,S. (SvoÍre)

7El|kolenboom, M.J. (GÍeet)

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

Ivan der Vegto, F.G. (Fennsko)

10van der Marel, N. (Alco)

11do Graaf, Y,H.P. (Yvonne)

12HoÍdijk, J.W.H. (Jolle)

't3Felllnger, M. (Mariken)

14Zwetsloot, M.A.C. (Monlque)

15Schmitz, M. (Marc)

16van Blesbergon, M,J. (Rlta)

17Bulthuls, J. (JoÍoen)

't8Engelsma, S.R.E. (SoPhle)

't9Moeuwlssen, M.A.T. (Margo)

20Boswuk, H. (Hsnk)

21van Oosterwuk Bruijn, M.E.H.
íMarletlel

22Godschalk, M.C. (Marcel)

23van Gerwen, M.H.F.M. (Monlque)

24Dlrkx, G.H.P. (JooP)

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beelen, H. (Hennle)

28Vlsssr, S.J. (SJirk)

29Rul,lter, J.C. (Jacob)

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

3íBakkor, J.W. (Judo)

32Korevaar, A.W. (Aden)

33Baart, P.C. (Paul)

34ter Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

u
45

46

47

48

49

50

-"1

"l
..'

Subtotaa! : 1 Subtotaa! i. 2

Totaal (1 + 2l
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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 cijíer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

M. (Mathilde) (v) a |2t4a

1

tttt

lttt

6

! ! t1t

1

1

tttt

2

2

tttl
tltt
tttl

3 I

1

Brands, T. (Tom) (m) 2

van Bruggen, S. (Llneke) (v) 3

de Reus, J. (Jack) (m) 4

Veenstra, À (Bert) (m) 5

KriJgsman, N.A. (Annot) (v) 6

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

de Kru[Í, C. (Koes) (m) 8

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

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

Spltteler, P.G. (PeteÍ) (m) 11

WesterhoÍ, D. (Dlrk) (m) 12

Bulst, S. (Slebren) (m) 13

Doljó, J.c. (Rik) (m) 't4

Kolanl, S. (Slpan) (m) 15

Kuiper, D.C. (Dlco) (m) 't6

Mast, P.A.M. (Peter) (m) 17

18
StappeÍ-Bosman, M.L. (Marie Lupé)
(v)

1SKrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

20Nab, de Vries H.l. (Ellen) (v)

21Kreoftonborg, W.A. (Wllly) (m)

22van DiJk, E.M. (Llesbeth) (v)

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

24

25

Totaal
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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 vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

der Wnd, H.J. (Henk) t1l0t0t
3

3

ttt!
llt!
I I tít

2 8

1

1

van VÍeeswlrk, B.J. (Bort) 2

Pollndor, L, (LambeÉ) 3

van do, Weord B. (Breunis) 4

van der Poel, ÀJ.M. (Johannes)

Kemp, B. (Bart) 6

van Lagen, G. (GerÍlt) 7

BooÍ, A.M. (Hans) I

Hazeleger, W. (Wout) 9

Schaap, W. (Theo) 10

van den Broek, B.J. (BaÍond) 11

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

Hazeleger, F. (Frans) 13

Bouw, E. (Edwln) 14

Wijnne, B.E. (Elbeí) 't5

Muldor, M.G. (MaÍco) í6

Ploeg, G. (Gort) 17

Kleln, A.J. (AÍJan) 18

Boswuk, G.W. (Genrln) 19

van DiJkhuizen, E.H.P. (Plstor) 20

21

22

23

24

25

ltlt

lltl

lltt

Totaal 1 3 6
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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 cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat t
kandldaatnummor

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

H. (Hendrik)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) a l2t4a

8

!al
tttl
I I a2a

lttt
ltl!

tlll

1

tlll

1

ttll

ttll

tlll

tttl

trl 1

3 I 1

ra
M4l0a

í

Hoave, G.W. (Wlm) 2

3SandorE, N.P,C. (Noöllo)

4Heddoma, A. (Ton)

5van Bentem, C.D. (Danlöllè)

6HazelaaÍ, R.G.H. (Reln)

7van Noort, G.J. (Gert Jan)

IBor, M.K. (Rlen)

9van Dleron, K. (Klaas)

10van der Salm, R.ÀJ. (Renó)

11van d6r Kolk, M.K. (Monlque)

12t6 Pas, G.W. (Gonryln)

't3BiJsterbosch, J. (Jan)

14HazelogoÍ Demmers, G. (Gabrlölle)

15Klandorman3, P.G. (Plef)

16Stutvoot, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Bon)

18Velthuizsn, O.P. (Oswald)

19van der Weerd, R.A. (Ronald)

20van don Wlldonborg, J.A.G.M. (Judlth)

21Henken, H.G, (Hennle)

22van don Brink, Jansen C. (Corrle)

23van Lsouwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Peter)

25van Aporen, LP. (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

28van der Llndon, V.S.C. (Vlncont)

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

Kouwenb6Í9, E.R. (Edwin) 30

31van Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

38

39

40

4'.|

42

43

44

45

46

47

4E

49

50

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal 11 + 2l
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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: 8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandidaat E
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Paauw, M, (Maarten) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) t t2t6t

I 4

2

I I lzl

ttll

1

tllt

1

tttl

ttlt
1

ttr 2

tttt

!t
!ttr

ttt!

ttt!

tttl

1

ttt!
I I t2,l

1 5

I I l1r

1

!!t!

7 6

ar

M717l

1

2van Vlersson, M. (Maarten) (m)

Pham, N.T. (Thy) (v) 1

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

EhÍonburg, H. (Hillsbrand) (m) 5

Hulbsrs, M. (Maljke) (v) 6

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

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

9Alka9, A. (Ahmot) (m)

'10Wskx, C. (Constantiln) (m)

11Schuur, W.A (Wlllem) (m)

12van Dort, A.C.A. (Andrles) (m)

van Duln, A.M. (Armande) (v) 13

Bressor, A.H.M. (Ton) (m) 11

Jonker-Veens, A.G.M. (Allce) (v) 15

Erwich, F.P. (Florls) (m) 16

17Hlsksmullsr, W,G.M. (Woutor) (m)

't8Zech, W. (Wijnand) (m)

19M6UsÍ, D.G. (Douwe) (m)

Reuerman, M.P. (Mark) (m) 20

Marlnkov, M. (Mlllca) (v) 21

22van Dljk, T. (Tlm) (m)

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

Nooijen, W.F.J.M. (Wim) (m) 24

Lonsvelt-Ruljs, Q.E. (Qulrine) (v) 25

26

Burgman, R. (Rory) (m) 27

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

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

30van Dl,lk, J.C. (Hans) (m)

31Meljvogel-Volk, S.T. (Tat ana) (v)

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

33Polde Vlsser, J.C. (Jacquoline) (v)

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

35

37

38

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaa! 11 + 2)

Pagina tt /77

!

! I

34

36

39

43

I I
II



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 één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandldaat &

G.C. (Garrit) (m) t t1t3t
3

lsl
rtt!

4

I I tzt
ttt!

!ttt

tttt

1

tttt

2 6

1

Haí, A.E.M. (Annelles) (v) 2

3cerms, J. (Jakob) (m)

4Pastoor, H.H. (Henrl) (m)

5Walravon, P. (Paul) (m)

Mays, J.WA" (Joop) (m) 6

Bouwman, W.W.M. (Wll) (m) 7

8van Loon, J.C.A (John) (m)

Ivan Heuckolum, J. (Jan) (m)

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

1íSonders, F.G. (Frans) (m)

12van Barnsveld, F. (Frlts) (m)

13Pl6k6ma, F.W. (Frits) (m)

't4Hogenkamp, J.L.G. (Annie) (v)

't5Jacobson, E.M. (Els) (v)

't6Böhm, J.F. (Joop) (m)

17Kres, J.D. (Anlo) (v)

18Lodder, L.H.B. (Loendert) (m)

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

Donker, ÀG. (SJanl€) (v) 20

21

22

23

24

25

Totaal

Pa$ina 12 /17
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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: í0 Ondernemend Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

M. (Maíins) (v) l 4t

1

tllt
tttr

1

I I t2t

1

tttt

!tt

9

1

Rou3ken, H.J. (Holn) (m) 2

Sinke, J.C. (Anla) (v) 3

van Es, À (Ad) (m) 4

de Haas, B. (Bas) (m) 5

Voortman, H.A (Ton) (m) 6

van Veelen, W.H. (Wlm) (m) 7

Brulnlnk, E. (Erwin) (m) I

9Durieux, F.P.J. (Frans) (m)

Kardolus, J.P. (Jouke) (m) í0

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

12

13

14

't5

16

't7

18

'ts

20

z1

22

23

24

25

Totaal
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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: 1í Partij voor de Dieren

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

Naam kandldaat E

R.À (ArJan) I t2t7 a

9

I I ltl
! I t1!

1

tttt
1

! I ltl
! I rll
!ttt

ttt!

1

2Molenkamp, R,W. (Rob)

3Franssn, C.P. (Carla)

Lle A Kwls, ÀM. (Mark) 4

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

6van Vllet, W.M. (N8nzz)

7Gudden, P.J. (PetBr)

IFeenstra, H.M. (Hlske)

ovan Hassel, F. (Falco)

10van Leeuwon, P.E,J. (Paul)

11Moul[n, M. (Maalko]

12Batteau, J.M. (Jossska)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2l

24

25

Totaa! 4 I
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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: 12 BBB

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

Hertog, E.W.J. (Erik) t2t5t5!
1 9

,l 2

1

I I lll
! I t3t

2

ttll

ttll

rtl

ll t1t

2 9 4

1

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Garola)

aDavelaar, D. (Olck)

4van Dllk, D. (Dick)

5Flnnoma, J,M. (Jochom)

6Ubblnk, W.H. (Horman)

7Engelbortlnk, W.À4. (Wout)

IWarnas, A. (Allard)

Ide Groot, J.F. (Jan)

10Adams, J.W. (Jan)

1',|Kos, G. (GUs)

12Stelnmotz, P,A. (Pist Heln)

13Nooteboom, A.H. (Andró)

14

't5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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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 &
kandldaatnummor

E. (Erik) (m) t9!

1

!rll

tlll

tlll

tlll

,l

2 0

I

2Kolmus, R.F. (Robort) (m)

3Hulsman, W.D. (Wlm) (m)

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

5

6

1

E

9

'10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal

Pagina 16 lL7
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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 li1sten sprake van een verschil tussen enezljds het aantal op deze lllst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lljst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeenteliJk

stembureau/stembureau voor het openbaar llchaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

E Ja -> Vut de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaring.

Lijstnumm
eren-
naam

Lljsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelIk
Etemburoau/stom-bureau
voor het openbaar llchaam

Reactie gemeentelijk
stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam op het verschil

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:2 stuks.tt41: VVD 11.6

t73
heeÍtDoor stembureau verkeerd gesorteerd biljet

hoorde bij d€ze lijst:1 stuks.2: Christer t77

EÍ is een verschil, omdat wij 1 meer hebben geteldL297283: CDA
er een stembiljet extra t.o.v. de lelliong in het

stembureau.664: Water [t 65
Er is een verschil, omdat na drie keer herlellen, we op

een totaal van 136 uitkomen.136L376: Staatku
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.2941.2: BBB 295
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