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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 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 Openingstijden (van - tot)Adres/locatie stembureau

Scouting Nijkerk
Bunschoterweg 29 b , 3861 PD , Nijkerk

Dag Maand Jaat

1 5-03-2023 07:30 21.00

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

Dag Maand Jaar

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

gÍiD" telling vond in het stemlokaal plaats.

D D" telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie: .......

Tijd (van - tot)
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlette(s) AchteÍnaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand JaaÍ

van der Hart

van Middendorp

Langman - van Slooten

van de Veen

lr o) 2oz7 ö7 zo

Klompenhouwer

W Hogeman - Weijers

J.H.

E.O.
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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 (schriftelijk of via ingevulde stem-

of kiezerspas)

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

A qlo -
B

J
("q

c -Jt

Tel op +

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gehjk ztjn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

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?
Vetulaar dat op de volgende pagina.

E 4q Ll
F ct

G 'c
Tel op +

'0o)

oo lD

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

H



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

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

tr NEE - Ga dan door naar rubiek 6.

flA - Vefulaar dan hiercnder 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 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.

Z

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd Z
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 ve*laingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



Bezwaren van kiezers6

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
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 bezwaafl 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 stembus was vol en er was geen

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

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 rubiek 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 rubiek I alleen de namen n.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Namen stembureauleden

0-T

.(

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Aantal stemmenen

1-WD t
I

2 - Christenunie
I 4 )

3. CDA
I b 7

4 - Water Natuurlijk ) 7
,)5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) l^1

6 - Staatkundig GereÍormeerde Partij (SGP) h L
7 - Lokaal Waterbeheer .)/- 0)
8 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur I 3
9 - sOPLUS

c c
10 - Ondernemend Water q
11 - Partrj voor de Oieren L L
12 - BBB ) 8 1
13 - Belang van Nededand (BVNL) 'L L
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een Bemeentelijk 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 aÍzonderliJk deze bijlage ln.

Nummer stembureau: 9

Locatie stembureau Scouting Nijkerk, Bunschoterweg 29 b,

3861PD Nijkerk

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het slembureau (zie rubriek 5 van het proces-vefuaal van het
stembureau).

Aantal geldige stempassen A 910

B 96Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

c 0

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen tn zoals vasÍgesteld door het gemeenteliik stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stembllietten (E + F + G = H)

' Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

E 1000

Íel

F 5

G 0

1005

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

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

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

tr m aar rea u een I gegeven voor n meer

oÍ minder is en neem de over. Ga met rubriek 4

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

Pagina L /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

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:

910Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 96

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel opl 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

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

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

Verklaar het yarschl Íussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak hier sprake
van was. Er kan meer dan één verklaring z1n

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

T€l op +

Hoe vaak heeft 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.

0

1006

1

Hoe vaak is er geen verklaring voor hot verschil? 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

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachlbewUzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

E Nee.

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

aangetroÍfen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en

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

Noteer hier het aantat stembiljetten, dan welstempassen, votmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

Païina3 177



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

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

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

Lijst: 1 WD
Zet in elk vak,je één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

S.E. (Sloerd) (m) 3 8

trl 1

I t1l6l

2

1

tll!
tlll
t t2t9t

!lll

ttll

1

llll

1

I I l8l9l

1

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

3van de WolÍshaar, A.A. (Angèle) (v)

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

Dukman, M.C. (Marle Clalre) (v)

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

7Bijwaard, W. (Wesley) (m)

IKlel, M.À (Marc) (m)

Ide Jong, M.I.C.A. (Myrlam) (v)

't0vennis, H.F.T. (Richard) (m)

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

12de Boer, W. (Wlebe) (m)

HaÍdam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

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

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

't6Tlbbon, M.D. (Manon) (v)

17Noordstar, N.A. (Nisls) (m)

18Dekker, O.R. (Dlrk) (m)

Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

22

23

24

25

Totaal

Palina 4 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 stemopneming wordt verricht

Lijst: 2 GhristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandldaat &

kandldaatnummer
Naam kandidaat E

Dijk, C. (Carlo) (m) 5 8 don BÍink, W.H. (Wout) (m)

3

I l2a7l
I 3t

7

3

trtt
ttll

tttt

tttt

1

M2all

tttt
2 0

I t !3r
1

1

! I ltl

I I tll

1

I 11l0l9!

031

1

Lokhorct, D.A. (Andró) (m) 2

Kramer-Schutte, M.M. (Margreet) (v) 3

Zandvoort, M. (Mark) (m) 4

Vlug, R.J. (R€né) (m) 5

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

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

Krabbondam, J,M. (Janneke) (v) 8

IZooteman, N.J. (Nlels) (m)

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

Sloots, J.R. (RolÍ) (m) 1í

Van Aller, J. (Koos) (m) 12

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

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

den UiJl, C.H. (Kees) (m) 15

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

do Vos, P.J. (Plote4 (m) 17

18TÍeop-Wolfswinkel , M.H. (Marleen) (v)

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

20van de Fllerl, M.J. (Maarten) (m)

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

22van dèn Hardenborg, P.A. (Allco) (v)

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

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

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

26

van don Bsrg, W. (Wlm) (m) 27

Zomor, J.Y. (Judlth) (v) 28

van DUk, T.A- (Tonnls) (m) 29

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

31Kwant-van Lagen , D.J. (Dlanno) (vl

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

van Laar, H. (HondÍik) (m) 33

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

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

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

van don Brandhof, G.J. (G6rard) (m) 37

38

39

40

41

42

43

44

45

4G

47

48

49

50

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 i

Zet in elk vakje óén cijÍer. Begin rechts, met het laatste cilfer,

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

Naam kandidaat t
kandldaatnummer

ttt
5 I

2

don Essonburg-Appoldoorn, J
der Tas, M.A.J. (MarJa) (v)

I I tzt

r r lll

6 4

1

t I a2t

1

I I !t!

tttl

t!!l

1

ttr

tttt

ttt!

a l1l3l4l I I I r0l

431

1

2Panslor, G.A. (Albert) (m)

3van der Hol,den, W.J.T. (WlmJan) (m)

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

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6Verstoeg, M. (MaílJn) (m)

7Spekschoor, AAL.M. (Arno) (m)

IHaÍdeman, M. (Mlchol) (m)

Dorrostun, ïaal D.J. (Dldi) (v) 9

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

Bokker3, H.J. (Harry) (m) 11

te Brake, D. (Dlck) (m) 12

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

14Koelowlln, T. (Tinoke) (v)

í5van Hemmen, D.H.A (Dick) (m)

16
Kemp.van de Brug, J.M. (Annemarla)
(v)

van 't Land, E.J. (Bert) (m) 't7

Seldenrllk, P. (Pleter) (m) 18

van Dllk, J.W.A. (tu,|e) (m) 't9

KloosteÍman-Barneveld, A.E. (Anlta)
Ívl

20

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

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

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

Lucas, P. (Pste4 (m) 24

Zuldwllk-van Lenthe, M.D. (Dlty) (v) 25

26

Kromers, R. (Roel) (m) 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ci.ifer

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

, ÀT.F. (AstÍid)

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

A.M. (Lex)

I I !41

!!l 1

,l

ttl!

4 5

! I 13!

2

trll
1

It !

2

! ! lel

tl!!
ttll

ttll
! tl t

1

2van Ultert, D.H. (Dlrk)

3Stork, M. (Mar,loleln)

4de Goede, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (Sverre)

7ElJkolenboom, M.J. (Greet)

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

avan dor Vogto, F.G. (Fonneks)

10van der Marel, N. (Alco)

11de GraaÍ, Y.H,P. (Yvonne)

12Hordijk, J.W.H. (Jells)

13Fellinger, M. (Marlken)

't4Zwotsloot, M.A.C. (Monlque)

15Schmltz, M. (Marc)

't6van Ble3boÍgon, M.J. (Rlta)

17Bulthuls, J. (Jeroen)

1EEngelsma, S.R.E. (Sophle)

19Meeuwlssen, M.A.T. (Mar9o)

20BoswlJk, H. (Honk)

21van Oosterwijk Bruijn, M.E.H
ÍM ari6ttè)

22Godschalk, M.C. (Marcel)

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

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beolon, H. (Hennle)

2EVlsser, S.J. (SJlrk)

29Rul,|ter, J.C. (Jacob)

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

3íBakker, J.W. (Judo)

32KorevaaÍ, AW. (A4en)

33BaaÉ, P.C. (Paul)

34teÍ Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4E

49

50

ttll

tlrl

M6l7l I t ol

Totaal 11 + 2l 76

PaginaT 177

I I

trl

I

tlll

I

tl!

ltl
tll!

I
I

I
I

I
I

I

I

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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

, M. (Mathllde) (v) 2 4

I l1l0l
I I !1t

1

1

ttll
I I t4t
I I t1t

1

2BÍands, T. (Tom) (m)

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

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

5Vsonstra, A. (Bsrt) (m)

6KÍlrgsman, N.A. (Annet) (v)

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

Ide KruUÍ, C. (Koe3) (m)

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

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

11Spltt6ler, P.G. (PotoÍ) (m)

12Wosterhof, D. (Dirk) (m)

13Bulst, S. (Slobren) (m)

14DolJó, J.C. (Rik) (m)

15Kolanl, S. (Slpan) (m)

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

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

't8Stapper-Bosman, M.L. (Marie Lupé)
ívl

19KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

Nab, ds Vrles H.l. (Ellen) (v) 20

2',1Kreeítenberg, W.A. (Willy) (m)

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

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

24

25

!ltl

I I l412a
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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 cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandldaat &
kandidaatnummsr

der Wlnd, H.J. (Henk) 2 7

I lt 5

tlll
! t l1l

tl

tttl

tttl

rtll

!!ll

1

2van Vrooswl,lk, B.J. (Bert)

3Pollnder, L. (Lambort)

4van d6, Weerd B, (Breunls)

q
van dsr Poel, A.J.M. (Johannos)

6Kemp, B. (Bart)

7van LagEn, G. (GerÍlt)

8Boor, A.M. (Hans)

9Hazolegor, W. (Wout)

10Schaap, W. (Th€o)

1ívan don Bro6k, B.J. (BaÍsnd)

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

13Hazeloger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

15Wllnne, B.E. (Elbert)

't6MuldeÍ, M.G, (Marco)

'17Ploeg, G. (Gort)

18Kloln, ÀJ. (tulan)

't9Boswllk, G.W. (Genrln)

20van Ol|khuizen, E,H.P. (PietsÍ)

?1

22

23

24

25

Totaal I I 14l3a
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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 cijfer

Naam kandidaat &

kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

H. (Hendrik)HaÉskamp, H.J. (Henk-Jan)

!tll
6

M2a

,l

!tl!

l 1l

!tll
1

tlll
,l

t1t

tlll

ll
! I !t

tt

! I 12lsl I r I l0l

tll
32

1

2Hoeve, G,W. (Wm)

ISanders, N.P.C. (Noölle)

4Hoddema, À (Ton)

5van Bentem, C.D. (Daniëlle)

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

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

IBor, M.K. (Rien)

Ivan Dleron, K. (Klaas)

í0van der Salm, R.ÀJ. (René)

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

12te Pas, G.W. (Gerwln)

13BijstoÍbosch, J. (Jan)

14Hazeloger Demmers, G, (Gabrlëlle)

't5Klandsrmans, P.G. (Plet)

í6Stutvoet, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Ben)

,IE
Velthulzon, O.P. (Oswald)

19van der WooÍd, R.A. (Ronald)

20van don Wldenborg, J.ÀG.M. (Judlth)

?1Henken, H.G. (Hennle)

22van den Brlnk, Janson C. (Corria)

23van Loouwen, J. (Johan)

?4van Schalk, P. (Petor)

25van Aperon, l.P. (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

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

29van LlmbuÍg, G.J.J. (Jan)

30Kouwenberg, E.R. (Edwin)

3'lvan Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

2l

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

tlll

tll!

I

Subtotaal i 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 vak,je één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

M. (Maarton) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) 3 4

I I lt!
I I t8l
I t1t0l

3

2

I I tlr
tttt
tttt

tttt

I

tttr
1

Il I

2

tttl

! I 1812a I I a l1l

38

1

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

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

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

Ehronburg, H. (Hillebrand) (m)

Hulbers, M. (Mallke) (v) 6

7ln 't Veld, M. (Martljn) (m)

Ivan Overbeek, T.A.À (Thoo) (m)

IAlkat, A. (Ahmet) (m)

Wokx, C. (Constantijn) (m) 10

Schuur, W.A. (Wllem) (m) íl

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

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

'14Bresser, A.H.M. (Ton) (m)

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

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

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

í8Zech, W, (Wijnand) (m)

Meuer, D.G. (Oouws) (m) 't9

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

Marinkov, M. (Milica) (v) 21

van D[k, T. (Tlm) (m) 22

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

Noolren, W.F.J.M. (Wm) (m) 24

Lensvolt-Ruljs, O.E. (QuiÍine) (v) 25

26

Burgman, R. (Rory) (m) 27

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

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

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

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

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

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

van der Meulen, E.H. (Edith) (v) 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

G.C. (Gerrit) (m) ,l 2

I
! I lll
Itll

tttl

tttt

2

I I lt!

3

Ir I

,|

ttll
ttll

! I !3r01

1

2HaÉ, A.E.M. (Annelles) (v)

3Genns, J. (Jakob) (m)

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

Walraven, P. (Paul) (m)

6Mays, J.W.À (Joop) (m)

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

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

Ivan Heuckelum, J, (Jan) (m)

í0Tollenaar, R. (Rob) (m)

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

12van BaÍnsvold, F. (Frits) (m)

13Plekema, F.W. (Frlts) (m)

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

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

í6Böhm, J.F. (Joop) (m)

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

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

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

20Donker, ÀC. (Slanle) (v)

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: 10 Ondernemend Water

Zet in elk vakje óén cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer

Naam kandldaat &

kandidaatnummer

M. (Martine) (v) 4

lll 1

!tl

tlll
4

!rl

1

zReusken, H.J. (H€ln) (m)

3Sinko, J.C. (Anja) (v)

4van Es, À (Ad) (m)

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

6Voortman, H.À (Ton) (m)

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

0Bruinink, E. (Erwin) (m)

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

í0Kardolu3, J.P. (Jouke) (m)

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

12

13

't4

15

16

17

't8

19

20

21

22

23

24

25

tll!

tlll

I I I !91
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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 eén cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat t
kandidaatnummor

R.À (Arlan) 4

I ! !g
l8l

,l

!tl
lttt
ttll

tll!

tttl

3

2

1

2Molenkamp, R.W. (Rob)

Fransen, C.P. (Carla) 3

Llo A Kwlo, A.M. (Mark) 4

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

6van Vllet, W.M. (Nanzz)

7Guddan, P.J. (Potor)

IFoenstra, H,M. (Hlske)

ovan Hassel, F. (Falco)

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

11Moull|n, M. (Maalks)

'12Eatteau, J.M, (Jessska)

13

14

15

't6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal I I 1412l
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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: í2 BBB

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

Naam kandldaat t
kandldaatnummer

Hsrtog, E.W.J. (Erik) 2 7

tl 3 6

I l2l4l
M2l

! I líl

1

tlll

1

5

llll
rtl!
ttll

llll

IIII

1

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Dlck)

4van Dllk, D. (Dlck)

5Finnema, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W.H. (Herman)

7Engelbortlnk, w.A.A. (Wout)

IWaÍnas, A. (Allard)

Ide Groot, J.F. (Jan)

10Adams, J.W, (Jan)

11Kos, G. (Gl|s)

12steinmotz, P.A. (Plot Hein)

't3Nooteboom, ÀH. (Andró)

't4

't5

16

17

't8

19

20

21

22

73

24

25

Totaal I a2!8161
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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 cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

E. (Erik) (m) 1 0

!tt ,l

I I1líl

1

2Kolmus, R.F. (Robeí) (m)

3Huisman, W.D. (wim) (m)

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

6

7

I

9

10

11

12

13

14

í5

í6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

!tll

ttl!

!t

I I 1212aTotaa!
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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

er voor een of meer lUsten sprake van een verschil tussen enerluds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelijk

bureau voor het openbaar lichaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

Lijstnumm
er€n-
naam

Reactie gomeentelijk
stemburoau/stembureau voor hot
openbaar lichaam op het verschil

LiJsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Lljsttotaal zoals vastgesteld
door gemeenteliJk
stembureau/stem-bureau
voor het op€nbaar llchaam

89
Er is een verschil, omdat bi1 de tellingen bij de

verkiezingsdag er een te weinig was geleld.1:WD 88

2 uit blanco eóijt32 1343: CDA

43
geteld. Wij hebben 3 en 2 keer herteld en kwamen

iedere keer op 43 billetten uit.6: Staatku 42

2 uit blanco erbij28612: BBB 284
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