
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 het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
in maarl2O23

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

SpoÉhal Watergoor
Watergoorweg 44 ,3861 MA , Nijkerk

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

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

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr 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 tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Vooíette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand JaaÍ

c.

J.G.

Granneman - Rietdijk

Schuszler

| ,-' 3 ?-oL3

/s'

o+ Oo

M.L. Bokkers - van Daalen ./ -t z/

/t'l à/

/-í

l5 15 lx:

L van Malestein

H Groenwold r'Jo

CM Roest

/. rtn 77-.4 "''/z'o 2"1 Jz è ,)

Z-/r,/r't'- y' O..-2-- ./ "'l 2,/

/-f 'z\

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 bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schnftefijk of via íngevulde stem-

of kiezerspas)

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

Totaa! aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

A 513
B BS

Tel op +

c

66t
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 bzl
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaal aanta! 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 q

G \
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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 (rubiek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen

@bnek 4, onderdeel H)?

NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

A JA - Veilaar dan hiercnder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande siÍuaÍies 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 dal er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere vefulaingen 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 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 opmefuingen van kiezers.
Vooheelden 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
vefulaad, 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 ls met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar2 Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezerc.

Bezwaren van kaezers 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 sfemöus was vol en er was geen

tweede sÍemöus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
ste mloka a I bei'nvloe dde n de kiez e r.

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 rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn,

Dat zijn in elk geval de voozifter 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 rubiek 9.

Naam voorzitter

J2/ - r'-r- ,Z-
Namen stembuÍeauleden

?<2?-2 i/e

A L'ör.
^

S

a5L

1-

L t/1r1

C Q..sa5-6.2u-..-- :Q."-\ àqL

1

2

3

6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en lÍstnaam Aantal stemmen

1-WD L 1
2 - ChristenUnie a (,
3-CDA 1 2
4 - Water Natuurlijk 2 5
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) L 5
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lt o
7 - Lokaal Waterbeheer

1_ 1
8 - AWP voor Waler, Klimaat en Natuur t{ I

9 - sOPLUS I 6
10 - Ondernemend Water 3
11 - Partij voor de Dieren 2 5
12 - B8B 2 rl 5
13 - Belang van Nederland (BVNL) t 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

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul vooÍ ieder stembureau aÍzonderllJk deze bijlage ln'

Nummer stembureau: 7

Locatie stembureau ípo rthol Wotergoor, Watergoorweg 44,

3861 ii,A Nijkerk

í. Aanta! toegelaten kiezers

stembureau).
Vul hieronder de aantallen in zoals vasÍgeste/d door het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van het

Aantal geldlge stemPassen A 579

AantalgeldigeVolmachtbewi.izen(schriftelijkofviaingevUtdestem.ofkiezerspas) B 83

Aantal geldige kiezersPassen

Het aantat tot de stemmlng toegetaten ktezers (A + B + C = D)

c 0

2. Aantal getelde stembilietten

VulhieronderdeaantallenlnzoalsvasÍgeslelddoorhetgemeentelijkstembureau,

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaentat geteldo stembltletten (E + F + G = H)

'Tet voor dit onderdeel de aantallen slemmen die op elke lijsl zijn uitgebrachl bij elkaar op'

E 658

F 4

G 1

66s

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

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

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

verder metneem de

meereÍeen
4

gegeven voor
over. GaoÍ minder is

, maar

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

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

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeente)
T€l op +

Het aantat tot de stemming toegetaten kiezers door het gemeentotiik

stembureau. let op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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

Verklaar hetverschi, lussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getetde stembilietten. Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin'

Mogelijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

1

657Aantal geldige stemPassen

4volmachtbewUzen (schriftetiik ol via ingevutde slem' of kiezerspas)Aantal geldige

662

D Ja. Ga verder met rubiek 4

Nee, er zi]n méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembil.letten zijn er meer geteld?tl
Nee, er zijn minder stembiljetten geteld'

Hoeveel stembilletten ziin er minder geteld?

1

Hoe vaak heeÍl een kiezer het stembil.jet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

voo verschil?hetandereISvaak verklaringeenerHoe
wasvanvaak eren hoe sprakedehieronder verklaringenandereVermeld

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 1

PaginaZ llT
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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. Bii gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aang€troffen?

E Nee.

n Ja, er zijn stembiljetten/stem(plus)passen/volmachtbewiizen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verPakt en

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente'

Noteer hier het aantat stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dal is aangetroffen'

Paíina 3 lL7



5. Aantal stemmen per liist en kandidaat

ModelNa3l-2:Proces-verbaalvaneengemeentelijkstembureau/stembureau
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

voor het oPenbaar lichaam in een

aantal kolommen voor elke liist één, twee' drie of vier')

3 2

lll ,l

! I 16l
I I l2l

(Athankeliik van het aantal kandidaten bedraagt het

Lijst: 1WD
Zet in elk vakie één ci,ifer. Begin rechts' met het laatste cijfer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

, S.E. (Sioerd) (m)

Illl
r I l1l
I l2l 5t

I I l6l7l

1

7der Veen, B. (Bas) (m)

3
van de WolÍshaar, A'A. (Angàle) (v)

4
Haklander, l.E. (lÍls) (v)

5M.C. (Marle Clalre) (v)

6G.A. [Íoon) (m)

7Bijwaard, W. (WesleY) (m)

I
Klel, M.A. (Marc) (m)

IJong, M.l'C.A. (MYrlam) (v)

10H.F.T. (Rlchard) (m)

1'lRuUs-Boersma, L.M. (LllY) (v)

12do Boer, W' (Wiebo) (m)

í3
Hardam-Postma, G'J. (Gerda) (v)

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

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

16M.D. (Manon) (v)

17NooÍdstar, N.A' (Nlols) (m)

18
, D.R. (Olrk) (m)

't9E. (EÍlc) (m)

?0

21

22

73

24

25

Totaal

Pagina 4 177
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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 ci.ifer. Begin rechts, met het laatste c|fer

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

DiJk, C. (Carlo) (m) 2 8

tl! 2

I I l7l

! I ltl

tl

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

tlll
2

2

8

tlll
I I 11!!lll

tll!

tlll
tll!

1

4

tlll

tlll

tlll
tlll
tlll

1

I I I !91I I 1419l

lll
5 I

,|

2Lokhorst, D.À (AndÍó) (m)

3KÍamsr-Schutts, M.M. (Margroet) (v)

4Zandvoort, M, (Mark) (m)

(
Vlug, R.J. (Renó) (m)

6de Hoer, C. (Koes) (m)

7VeÍdam, J.H. (Jos) (m)

IKÍabbsndam, J.M. (Janneke) (v)

9Zooteman, N.J. (Niols) (m)

10van den Brlnk, G. (Glls) (m)

11Sloots, J.R. (Rolfl (m)

12Van Allor, J. (Koo5) (m)

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

14van Harten, D,J. (Davld Jan) (m)

15dan UiJl, C.H. (Keas) (m)

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

11de Vos, P.J. (Pleter) (m)

18Treep-Wolfswinkol , M'H. (Marleon) (v)

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

20van de Fllort, M.J. (MaaÉen) (m)

21Plug, P. (Plete4 (m)

22van den Hardenberg, P.À (Allce) (v)

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

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

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

26

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

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

29van Dl|k, T.A. (Tonnls) (m)

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

31Kwant-van Lagen , D.J. (Dlanne) (v)

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

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

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

35van't Hoog, P. (P.tor) (m)

36Dlk-Faber, R.K' (CaÍla) (v)

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

38

39

40

41

42

4t

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal 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: 3 CDA

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

Naam kandldaat t
kandldaatnummsÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den EssenbuÍg-APPeldoorn, J.
der Tas, M.ÀJ. (Marja) (v) 2 9

I I l2a

ttll
llll

llll

!l!!

llll

!lll

!lll

lll!

tl

rtll

t!!l
I I !11

3 8

I I lZ

tlll

tl!!

t!!l

tl

I t 17a2a I I I !01

7 2

1

Pansler, G.À (AlbeÉ) (m)

3van der He[den, W'J.T. (Wmlan) (m)

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

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6Vorstoeg, M. (MaÍtljn) (m)

7Spekschoor, ÀAL.M. (Atno) (m)

EHardeman, M. (Mlchol) (m)

IDorrestitn, Taal O'J. (Didl) (v)

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

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

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

13Oooper, H.F. (Hossel) (m)

't4Ko€lewlln, T. (Tinoke) (v)

't5van Hommen, D'H.A' (Olck) (m)

16R-emp-van ae arug, J.M' (Annomarle)

ív)

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

í8Seldenrijk, P. (Pieter) (m)

19van DUk, J.W.A. (As.le) (m)

20

-l,oostorman€rÍneveld,A.E.(Anlta)

(v)

21de Jong, J.L. (Jeroen) (m)

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

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

24Lucas, P. (Pstor) (m)

25Zuldwijk-van Lentho, M.O. (Dity) (v)

26

27Kremers, R. (Roel) (m)

26

29

30

31

32

33

34

1E

36

3t

38

39

.t0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1

Totaal (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: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer'

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

lueter, a.r.F. lastrldl 2

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

HoeÍsloot, A.M. (Lex)2

I I líl

tll!

llll

rtll

tlll

tlll

!lll

tll!

!lll

tlll

tlll

tlll

tll!

tlll

I I t214l

tl

tl ol

42

1

van Ultert, D.H. (Dlrk)

3Stork, M. (Mar,oleln)

4de Goede, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (SverÍe)

IEllkelenboom, M.J. (GÍeet)

Evan Es, T.A.M. (Thso)

9van dor vegto, F.G. (Fenneke)

10van der Marel, N. (Alco)

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

't2HoÍdUk, J.W.H. (Jolle)

13Follingor, M. (Marlken)

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

15Schmitz, M, (Marc)

16van Blesbergsn, M.J. (Rlta)

17Bulthuls, J. (Jeroen)

18Engolsma, S.R.E. (SoPhie)

19Meeuwlssen, M.A.T. (Margo)

20Boswiik, H. (Henk)

2'l,an OosteruilX Bruijn, M.E.H'
lMrriettèl

22Godschalk, M.C. (Marcel)

23van Genren, M.H'F.M. (Monique)

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beelen, H. (Hennle)

28VlssoÍ, S.J. (Slltk)

29RuutoÍ, J.C, (Jacob)

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

3'lBakker, J.W. (Judo)

32KorevaaÍ, AW. (A4en)

33Baart, P.C. (Paul)

34toÍ Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 2

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

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

M. (Mathllde) (v) ,l I

M4a
ttll

1

I I 11!

2

! I ltl

rttl
1

I I a219a

1

Brands, T. (Tom) (m)

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

d€ R6us, J. (Jack) (m) 4

VeonstÍa, A. (Bert) (m) 5

Krijgsman, N.À (Ann6t) (v) 6

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

Ide KruiJf, C. (Kees) (m)

IBos, w.E.C. (Wilco) (m)

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

11Spltt6ler, P.G. (P6t6r) (m)

12Westsrhof, D. (Dirk) (m)

't3Bulst, S. (Siebren) (m)

14Dolló, J.c. (Rlk) (m)

15Kelanl, S. (Sipan) (m)

16Kulper, D.C. (Dlco) (m)

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

í8Stappcr-Bosman, M.L. (Marie LuPó)
(v)

KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m) 19

20Nab, de Vrlss H.l. (Ellon) (v)

2',1KreeÍtenberg, W.À (Wllly) (m)

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

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

24

25

Pagina 8 /t7
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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 PaÉii (SGP)

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

der Wlnd, H.J. (Henk) 2 6

2tll
!llt
ttll

llll

IIII

,l

!ll 7

rlrl
t I lít

1

2

tlll

tlll

I I 14a0l

I

2van Vroeswuk, B.J' (BeÉ)

3Polinder, L. (Lambort)

4van de, Woerd B. (Breunls)

5van der Poel, A,J.M' (Johannes)

6Kemp, B. (Bart)

7van Lagen, G. (Gerrlt)

IBoeÍ, A,M. (Hans)

9Hazolegor, W. (Wout)

't0Schaap, W. (Theo)

11van den Broek, B'J. (Barend)

't2van de Pol, R.T. (Tom)

13Hazeleger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwin)

15Wllnne, B.E. (Elbert)

16Mulder, M.G. (Marco)

17Ploog, G. (Gort)

18Kleln, A.J. (Arlan)

19Boswl|k, G.W. (Gerwln)

20van Dl,khulzen, E.H.P. (Ploter)

21

22

23

24

25

Totaal

Palina9ltT

I

tl

!ttrtl

I
I

I
I

I
I



Model Na 3L-Z: 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 ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

Naam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

H. (Hsndrik)
Hartskamp, H,J. (HenkJan) 6

2

I I l1l

1

tl

2

I 1

t1l

Ir I

1

1

llll
tlll

Illl

tlll

1

I I a2a7l I I I l0l

72

1

2Hoeve, G.W. (Wm)

3SandeÍs, N.P.C. (Noölle)

4Heddema, A. (Ton)

5van Bentem, C.D. (Daniöllo)

6Hazelaar, R.G.H. (Reln)

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

EBoÍ, M.K. (Rion)

9van Dloren, K. (Klaas)

't0van der Salm, R.ÀJ. (Renó)

1',|van der Kolk, M.K. (Monlque)

12]a PaE, G.W. (Gerwln)

13Blisterbosch, J. (Jan)

'14Hazeleger OemmeÍs, G. (Gabriölle)

't5KlandoÍmans, P.G. (Plof)

't6Stutvoet, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Ben)

't8Velthulzen, O.P. (Oswald)

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

20van den Wlldonbsrg, J.A.G.M. (Judith)

21Henken, H.G. (Hennie)

22van den Brlnk, Jansen C. (Corrlo)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schalk, P. (Peter)

25van Aporsn, l.P. (lgor)

26

27Wessel, H. (Honk)

28van der Llnden, V.S.C. (Vlncent)

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

30Kouwenberg, E.R. (Edwln)

31van Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

trll

tlll

!ll!

!ll!
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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 óén cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

M. (Maarten) (m)
Megen, J.G.W. (Ron) (m) 1 7

3

1 1

I I 14

,l

11l
I I !31

tlll

tlll

tlll

!lll

tlll

1

1

tlll

tlll

tlll

t I a412l ! I ! l0!

24

1

2van Vlerssen, M. (MaaÉen) (m)

3Pham, N.T. (ThY) (v)

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

C
Ehronburg, H. (Hlll6bÍand) (m)

6Hulbers, M. (Malike) (v)

7ln 't Vold, M. (Martun) (m)

8van OveÍbeok, T.A.A. (Theo) (m)

o
Alkag, A. (Ahmst) (m)

10Wekx, C. (Constantl|n) (m)

11SchuuÍ, W.À (Wlllem) (m)

12van Dorl, AC.À (Andrles) (m)

't3van Duln, ÀM. (Armande) (v)

14Brosseí, A.H.M. (Ton) (m)

15Jonker-Veens, ÀG.M. (Allce) (v)

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

17Hlskemullor, W.G.M. (Wouter) (m)

't8zech, w. (Wilnand) (m)

19Meller, D.G. (Douwe) (m)

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

21Marlnkov, M. (Millca) (v)

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

23Paul, C.À (Gees) (m)

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

25Lensvelt-Ruils, Q'E. (Qulrlne) (v)

26

27Burgman, R. (RorY) (m)

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

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

30van Dllk, J.C. (Hans) (m)

31Mellvogel-Volk, S.T' (Tatlana) (v)

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

33Pol-do Vlsser, J.C. (Jacquellne) (v)

34van der Meulen, E.H' (Edlth) (v)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4E

49

tlll
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Totaal (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: 9 SOPLUS i

Zet in elk vak,ie één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer'

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

G.C. (Gerrlt) (m) 5

I I 14

!!ll
!!ll

2

1

tlll
tlll
tlll

1

tlll

tlll

3

tlll

I I lrl6!

,|

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

3Germs, J. (Jakob) (m)

4PastooÍ, H,H. (Henrl) (m)

5Walraven, P. (Paul) (m)

6Mays, J.W.A. (JooP) (m)

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

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

9van Heuckolum, J. (Jan) (m)

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

11Sonders, F.G, (Frans) (m)

12van Barnevold, F. (Frits) (m)

't3Plekema, F.W. (Frlts) (m)

'14Hogenkamp, J.L.G' (Annle) (v)

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

't6Böhm, J.F. (JooP) (m)

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

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

't9van Straten, A. (Anton) (m)

20Donker, ÀC. (Sran16) (v)

21

22

23

24

25

Totaal

Palina 12 ll7

I

rtl



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: 10 Ondernemend Water

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

M. (Martlne) (v) 2

tlll

1

rlll

tlll

tllt

trll

tlll

1

2Reusken, H.J. (Heln) (m)

Sinke, J.C. (Anja) (v)

4van Es, A. (Ad) (m)

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

6Voortman, H.À (Ton) (m)

7van Veolon, W.H. (Wim) (m)

IBrulnlnk, E. (Erwln) (m)

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

't0Kardolus, J.P, (Jouke) (m)

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

12

't3

14

15

16

't7

1E

19

20

21

22

23

24

25

Totaal I I I l3l
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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: í I PaÉii voor de Dieren

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

R.A. (Arian)

tll
1 5

3

I I l4l

2

!lll

1

llll
tlll

tlll

tlll

tll!

1

2MolonkamP, R.W. (Rob)

FÍansen, C.P. (Carla)

Llo A Kwl6, A.M. (MarI)

de Jong, J.P.M. (Jacquellns)

van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (Petor)

IFeenstra, H,M. (Hlske)

Ivan Hassel, F. (Falco)

10van Lo6uwen, P.E.J. (Paul)

't1
Moulun, M. (Maalko)

't2Batteau, J.M. (Jossoka)

13

14

15

16

17

18

't9

20

2'.|

22

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 stemopneming wordt verricht

Lijst: 12 BBB
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer'

Naam kandldaat &

kandldaatnummor

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

2 lg
I l1l8l
I I l3l

1

t!

tlll

tlll
1

2

tlll

tll!

1

?Klaasson-Broekhulzen, G. (Carola)

3Davelaar, D. (Dlck)

4van DUk, D. (Olck)

Flnnema, J.M, (Jochem)

6Ubbink, W.H. (Herman)

7Engolbortlnk, W.AA. (Wout)

IWarnas, A. (Allard)

Ide GÍoot, J.F, (Jan)

10Adams, J.W. (Jan)

11Kos, G. (GUs)

12Stelnmetz, P.A. (Pl€t H€ln)

í3Nootoboom, ÀH. (Andró)

14

'15

't6

17

't8

19

?0

21

22

23

24

25

Totaal a l2l4l4l
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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 vakie één ci,iÍer. Begin rechts' met het laatste clfer'

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

E. (Erik) (m) 4

tlll
I I 17!

tlll

tlll
!ll!
tll!

tlll

!llt

tlll

tlll

1

2Kolmus, R.F. (RobaÉ) (m)

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

4Gooslen3, F,J.M. (Frank) (m)

5

6

7

8

9

10

11

12

't3

14

15

't6

17

1E

19

20

21

22

23

24

25

Totaal I ! l1llt
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een Semeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

er voor een of meer l|sten sprake van een verschll tussen enezljds het aantal op deze lijst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en andezlJds het aantal op deze lijst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelljk

stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam?

Lijstnumm
ergn-
naam

Nee

6.Verschillenmetdedoorhetstembureauvastgesteldelijsttotalen

tabel in en geef zo mogeliik een verklaringJa -> Vul de navolgende

Reactio gemeentelijk
stemburoau/stombureau voor het

openbaar lichaam oP het verschll

zoals vastgesteld

het openbaar lichaam

gemeentelIkLiisttotaal zoals vastgesteld door
stemburoau

Er is 1 meer geteld dan het stembureau (3x herteld) en

'1 van lijst 4 naar 2562: Christer

1 stuks.

stembureau getelde slem bleek voor een andere

24254: Water N

stembureau verkeerd gesorteerd biliet hoorde bij

lijst:1 stuks.42
8: AWP vo 41

Door stembureau gelelde stem bleek voor een andere

stuks.24424512: BBB
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