
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, Iocatie en openingstijden

ía. Stembureaugegevenstijdensstemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

10
Vredeskerk
Van Reenenpark23 ,3862 CB , Nijkerk

Dag Maand JaaÍ

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:0O

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

Dag Maand Jaar

Datum: lí 03 2-ó 
^7

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

É D" telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

LI 00 L3 30

0D



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

Nijzink tÍ o3 Lo t-\
t{ 04 Lo L>

o6 q5

Lo hr
I I 30M.J.C. de Haan I t 03 L O L3

J.R.M Niebeek t5 o3 lotl
I' 07 Zo Lz
tí o\ ).oL\
ttr 03 )072
tí o1 ZO Z3

o-L DO

ZO +í
0a oo
2D LT
t? l o

r1 10

M

M.G.

van Hofwegen - van der Lugt

van den Berg - van Os

A.IA. Jaarsma - Nivo Ír o3 70 L4

J

Tijd (van - tot)

rl\ 00
24 4o
21 4o

i I 00
L3 3o
ILt oo
2Z Zo

7Z ?()

2_Z lo



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 q)L
B \3
c o

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) t'
4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet geltjk 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

E ht o
F 4
G

I

Tel op +

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Vefulaar dat op de volgende pagina.

D

H



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

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

lX f'tee - Ga dan door naar rubriek 6.

Z JA - 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 verldaingen 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 vefularingen 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 opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
verklaad, 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-vehaal. 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

a aÈv, .J

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
qJ9q
J

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 sÍembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
ste ml oka al bei'nv loedd e n de kiez e r.

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden

nOO n.



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzifter en minimaal twee andere stembureauleden.

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

Naam voozitter

ï'l ^f ( .h Honn
Namen stembureauleden

{n - ud,tr.

{

1

4 Ï NqztnL
5 Brn 0
6

.Y

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lrlstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1-WD r j
2 - Christenunie I o
3-CDA f
4 - Water Natuurlijk í 4
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) q
6 - Staatkundig Gereíormeerde PartU (SGP)

I
)
7

7 - Lokaal Waterbeheer
2_

8 - AVVP voor Water, Klimaat en Natuur b 0
9 - soPLUS L 3
10 - Ondernemend Water í
11 - Partij voor de Dieren I 7
12. BBB q ,5

13 - Belang van Nederland (BVNL) I I



Model Na 31-2: Proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het open

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

lichaam in een

Biilage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlago in.

Nummer stembureau: 10

Locatie stembureau
De Vredeskerk, Van Reenenpark 23,3862 CB Níikerk

1. Aanta! toegelaten kiezers

Vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door hel stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van hel

stembureau).

Aantal geldige stempassen A 432

B 43Aantal geldige volmachtbewijze n (schriftetijk of via ingevulde stem- of kiazerspas)

Aantal geldige kiezersPassen
.Íelop +

Het aantal tot de stemming toegelalen kiezers (A + B + C = D)

c 0

2. Aanta! getelde stembilietten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembilietten

Hat totaataentat getetde stembltietten (E + F + G = H)

. Tel voor dit onderdeet de aantallen stemmen die op elke liisl ziin uilgebracht bii elkaar op

E 472

T6l op +

F 4

G 1

477

3. Verschil tussen het aantal toegetaten kiezers en het aantal getelde stemblljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek I onder D) en het aantal getelde stembi|etten (rubriek 2 onder H) gelijk?

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

en neem de

meereentr ove r. Ga daarna verder met rubriek 4.
gegeven voor

of minder is
, maal

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

Palina L lt7

475D

vul hieronder de aantallen in zoals vastgestetd door het gemeenteliik stembureau.

H



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 g€constateerde verschil heeft het gemeentelilk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

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

432Aantal geldigs stempassen

43Aantal geldige volmachtbewijzen (schifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Hel aantal tot de stemming toegetaten kiezers door het gemeentelllk

stembureau. Tel opl A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

ts het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getetde stembiljetten (rubriek 2 ondar H) geliik?

Verklaar het yerschí Íussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten- Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

MogellJke verklaringen voor hot verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

0

475

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?tr

2

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

Hoe vaak is er een stembiliet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiliet te veel uitger€ikt?

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

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 2

Pagina 2 lL7

A.2

B.2

c.2

D,2



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, volmachtbewilzen oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee.

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

aangetroffen. Deze stembescheiden ziin in aparte pakken verpakt en

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stampassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

Pa$ina3 ltl



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 liist en kandidaat

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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

S.E. (SJoerd) (m) I t2!5t
1

IIII

4

2

7

5 3

,l

I I t1!

,l

tlll
I I l2l
Itll

ttll

1

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

3van de Wolfshaar, ÀÀ (Angàle) (v)

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

5Diikman, M.C. (MaÍle Claire) (v)

6RutgaÍs, G.À (Toon) (m)

7Bljwaard, W. (Wosley) (m)

IKlel, M.A (Marc) (m)

9de Jong, M.l.C.À (Myrlam) (v)

't0V€nnls, H.F.T. (Rlchard) (m)

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

12do BoeÍ, W. (Webe) (m)

13Hardam-Postma, G.J. (GoÍda) (v)

't4Llnnenbank, R,H.A. (Romco) (m)

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

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

17Noordstar, N.À (Nisls) (m)

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

í9Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

22

23

24

25

Totaal

Palina 4 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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

Dl,lk, C. (Carlo) (m) I t2tst
,l

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

tlll
ttll

!tll

lgl

I I lll
21

I

!ll

5

5

!5t

!!

M1l

rtll
1

Illl

!tll

l!!l

ttll

1

5 4 6

I I l6l0l

1

2Lokhorst, D.À (Andró) (m)

3KramoÍ-Schutte, M.M. (MargÍoet) (v)

4Zandvoort, M. (MaÍk) (m)

Vlug, R.J. (Renó) (m)

6do Hoor, C. (Kees) (m)

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

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

9Zoetoman, N.J. (N1618) (m)

10van den Brink, G. (Gljs) (m)

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

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

13do HeeÍ-Verheij , J.M. (Jolanda) (v)

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

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

í6Walraven, M.M. (MaÍgrlot) (v)

17de Vos, P.J. (PieteÍ) (m)

't8Treep-WolÍswlnkel , M.H. (Marleen) (v)

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

20van do Fllort, M.J. (Maarten) (m)

21Plug, P. (Plotor) (m)

22van don Hardonberg, P.À (Allce) (v)

23Kors, M.w. (Marlnus) (m)

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

25Urbach-BakkeÍ, E.J. (Llosbeth) (v)

26

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

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

29van Dllk, T.À (Tonnls) (m)

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

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

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

33van Laar, H. (HondÍlk) (m)

34van dor Heldo, J.S, (Johan) (m)

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

36Dlk-Fabar, R.K. (CaÍla) (v)

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

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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 cilÍer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

Naam kandldaat &

kandldaatnummer
den EssenbuÍg-Appeldoorn, J.

der Tas, M.A.J. (Marla) (v) I tít8t
1

tlll

I

2

I lglgl

2

llll

ttll

ttll

tlll

5 7 0

I I lsaTl

26

27Kremors, R. (Roel) (m)

28

29

30

3'l

i32

33

34

36

37

38

39

40

41

42

43

lttl

!ttl

2Pansler, G.A. (AlbeÉ) (m)

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

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

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6Vorsteeg, M. (Martljn) (m)

7SpokschooÍ, ÀA"L.M. (Arno) (m)

IHaÍdeman, M. (Mlchel) (m)

9Dorrestijn, Taal D.J. (Didl) (v)

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

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

12te BÍake, D. (Dick) (m)

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

14Koelowi,n, T. (Tlneke) (v)

í5van Hemmen, D.H.A. (Dlck) (m)

16
Kemp-van de Brug, J,M. (Annemarle)
ívl

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

18Seldenr[k, P. (Plster) (m)

't9van Dllk, J.W.A. (AsJe) (m)

20Kloostorman-Barnoveld, A.E' (Anita)
(v)

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

22Egtberts, N.J.G. (Koo3) (m)

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

24Lucas, P. (Peter) (m)

25Zuldwllk-van Lentho, M.o. (Dity) (v)

Subtotaal 1 Subtotaal i 2

Totaal (1 + 2l

Pagina 6 /77
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45

46

47

48

49

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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 4 Water Natuurliik
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

', ÀT.F. (Astrld)

Naam kandldaat &
kandldsatnummor

A.M. (Lex)I t3t7t
2

6

I I t1!

3

ttll

ltl!

tll!

tlll

tttl

!ltt
I I l1l
tllr

I I l3l

!ttt

lltr

1

5 4 0

M5a4l

I

2van UiteÉ, D.H. (Dlrk)

3Sterk, M. (MarJoleln)

4do Goedo, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveron, E,S. (Sverre)

7EiJkelonboom, M.J. (GÍoot)

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

9van deÍ Vegte, F.G. (Fonneko)

10van der Marsl, N. (Alco)

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

12Hordilk, J.W.H. (Jelle)

í3Folllnger, M. (Mariken)

14Zwotsloot, Ítí.A.C. (Monlque)

15Schmltz, M. (Marc)

16van Biesbsrgen, M.J. (Rita)

Bulthuis, J. (Jeroen)

S.R.E. (Sophle)

M.ÀT. (Margo)

20BoswlJk, H. (Henk)

2',|
van Oostenrl,lk Bruijn, M.E.H.
( M ariettel

22Godschalk, M.C. (Marcel)

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

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

van't Hul, B. (Boa) 25

26

27Beelen, H. (Hennle)

28Vlsser, S.J. (Sjirk)

29RuijteÍ, J.C. (Jacob)

30Wol,lons, S.l.H. (Moon)

Bakk6r, J.W. (Judo) 31

Korevaar, A.W. (ArJen) 32

33Baart, P.C. (Paul)

34ter Mat6n, F. (Frans)

35

36

t7

38

3S

40

41

42

43

u
45

46

47

48

49

50

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

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

N8am kandldaat &
kandldaatnummer

', M. (Mathlldo) (v) t2t0t
1

ttl!

ltl!

5

I

1

2 I

Ittl

ttl!
1

!lll
ttll
!I

1

2BÍands, T. (Tom) (m)

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

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

5Veonstra, A, (Bert) (m)

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

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

8de KruUÍ, C. (Kees) (m)

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

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

í1Spltteler, P.G. (Potor) (m)

't2Wosterhoí, D. (Oirk) (m)

13Buist, S. (Slobren) (m)

14Doljó, J.C. (Rik) (m)

15Kelanl, S. (Slpan) (m)

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

17Mast, P.AM. (Peter) (m)

't8Stappor-Bosman, M.L. (MaÍie LUPé)

Ívl

19Kruithof, J.G. (Johan) (m)

20Nab, do Vrlos H.l. (Ellen) (v)

21Kreaftonborg, W.A (Willy) (m)

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

?3Wosda, 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 cijfer. Begin rechts, met het laatste ci.iíer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

dar Wlnd, H.J. (Henk) I tl tl t

2

tttl

!tll

tlll

tlll

!!ll

tl

4

1 7

1

2van Vreeswljk, B,J. (Beí)

IPollnder, L. (Lamb€rt)

4van de, Weerd B. (Breunis)

5van deÍ Pool, ÀJ.M. (Johannes)

6Komp, B. (Bart)

7van Lag6n, G. (GeÍrlt)

IBoar, AM. (Hans)

9Hazelogor, W. (Wout)

10Schaap, W. (Theo)

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

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

't3Hazeleger, F. (Frans)

148ouw, E. (Edwin)

't5Wllnne, B.E. (Elbert)

16MuldaÍ, M.G, (Marco)

17Ploeg, G. (GeÉ)

18Kloln, ÀJ. (ArJan)

19Boswiik, G.W. (Gemln)

20van Dijkhulzen, E.H.P. (Pietsr)

2',1

22

23

?4

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: 7 Lokaal Waterbeheer

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

H. (Hendrlk)HaÉskamp, H.J. (HonkJan) I I t6t
1

ttll

ttll
I I lZl

t2a

1

4
,l

! I líl

3

tttl

tlll

!ttl

2 1 0

I I t211a

1

?Hoove, G,W. (Wim)

3Sanders, N,P.C. (Noölle)

4Hoddema, A. (Ton)

5van Bentom, C.D. (Oanlölle)

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

7van Nooí, G.J. (Gert Jan)

IBoÍ, M.K. (Rl6n)

9van Oieron, K. (Klaas)

í0van der Salm, R.A.J. (Renó)

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

12to Pa3, G.W. (Gerwln)

't3Bijsterbosch, J. (Jan)

'14Hazelager Dommars, G. (Gabriélle)

15Kland6rmans, P.G. (Plet)

16Stutvoot, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Ben)

't8velthulzen, O.P. (Oswald)

19van dsr Woord, R.A. (Ronald)

20van don Wlldenberg, J.AG.M. (Judlth)

21Henkon, H.G. (Hennle)

22van den Brink, Jansen C. (Corrie)

23van Leouwon, J. (Johan)

24van Schalk, P. (Peter)

25van Aperen, l.P. (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

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

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

30Kouwonborg, E.R. (Edwln)

31van Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

3l

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ltrl

!lll

llll

!ttl

Subtotaal 2

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: 8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

M. (Maarten) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) I !1t7t

3

4

rttl
I I lll

Illt

1

Ittl

tttl

!lll

I I l1l

3

tll

3 0 0

I I l3l0l

1

2van Vlercsen, M, (MaaÉen) (m)

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

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

5EhrsnbuÍg, H. (Hlllebrand) (m)

6Huib6rs, M. (Malike) (v)

7ln 't Vsld, M. (Marti,ln) (m)

Ivan Overbeek, T,ÀÀ (Theo) (m)

IAlka§, A (Ahmet) (m)

10Wekx, C. (Constantijn) (m)

'11Schuur, W.À (Willem) (m)

1?van DoÉ, A.C.A. (Andrlos) (m)

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

14Bressor, A.H.M. (Ton) (m)

15JonkeÍ-Veens, A.G.M. (Allce) (v)

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

't7Hlskemullsr, W.G.M. (Woutor) (m)

18Zech, W. (WiJnand) (m)

í9MoUor, D.G. (Douwe) (m)

20RelJ6rman, M.P. (MaÍk) (m)

21Marinkov, M. (Mllica) (v)

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

23Paul, C.À (Cees) (m)

24Noo{en, W.F.J.M. (Wlm} (m)

25Lensvelt-Ruijs, Q.E. (Aulrlna) (v)

26

27Burgman, R. (Rory) (m)

2SManders, P.G.À (Paul) (m)

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

30van D[k, J.C. (Hans) (m)

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

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

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

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

35

36

37

3E

39

40

4',|

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal 11 + 2l
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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: 9 SOPLUS

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

G.c. (Genlt) (m) I tlt2t
6

1

tlll
I I lZl

tll 1

2 3

ltl!
1

ttll

ttll

1

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

3Germs, J. (Jakob) (m)

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

Walravon, P. (Paul) (m)

6Mays, J.W.À (Joop) (m)

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

8van Loon, J.C.À (John) (m)

Ivan Houckelum, J. (Jan) (m)

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

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

12van BaÍnevold, F. (Frlts) (m)

13Plekema, F.W. (FÍlts) (m)

14Hogonkamp, J.L.G. (Annle) (v)

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

16Böhm, J.F. (Joop) (m)

't7Kres, J.D. (AnJo) (v)

18LoddeÍ, L.H.B. (Loendert) (m)

19van StÍaten, À (Anton) (m)

20Donkor, A.C. (SJanle) (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 één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

M. (MaÉlne) (v) t I tst

ltt

tltt

trll

1

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

Slnke, J.C. (AnJa) (v) 3

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

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

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

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

Brulnlnk, E. (Erwlnl (m) I

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

Kardolus, J.P. (Jouke) (m) 10

1',|Schut, D.H. (Oirk) (m)

12

13

't4

15

16

17

18

'19

20

?1

22

23

24

25

5
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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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

R.A. (ArJan) t t1t0t

I zl
I I t1l

2

ttll

ltrl
!tll
I I a2l

1 7

tltl

ttl!

lltr

!lll

1

2Molenkamp, R.W. (Rob)

3Fransen, C.P. (Carla)

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

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

6van Vllet, W.M. (Nanz)

7Gudden, P.J. (Peter)

IFeenstÍa, H.M. (Hlske)

van Hassel, F. (Falco) I

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

Moulljn, M. (Maalke) 't1

Batteau, J.M. (Jes3eka) 12

't3

14

15

16

't7

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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Lijst: 11 Partij voor de Dieren

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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

Hertog, E.W.J. (Erlk) I t7t5t

lttl

2

3

3

t1t

11l

9 5

1

lltt

1

KlaasEsn-Broekhulzen, C. (Carola) 2

Davolaar, D. (Dlck) 3

van Di.ik, D. (Dick) 4

Finnema, J.M. (Jochem) 5

Ubblnk, W.H. (Herman) 6

Engslbortlnk, W.ÀA. (Wout) 7

8Warnas, À (Allard)

Ide Groot, J.F. (Jan)

Adams, J.W. (Jan) 't0

't1Kos, G. (Gijs)

Steinmstz, P.A, (Piot Holn) 12

13Noot€boom, A.H. (Andró)

14

15

't6

17

't8

í9

20

2',|

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 kandldaat &
kandldaatnummer

E. (Erlk) (m) l8t

3

ttrl

tlll

ltr!

ttl!

tlrl

1 1

1

2Kolmu6, R.F. (Robort) (m)

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

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

6

7

I

9

10

1',|

12

13

14

15

16

17

,IE

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

ls er voor een of meer llsten sprake van een verschll tussen enez[ds het aantal op deze lust ultgebrachte stemmen zoals vas§esteld

door het stembureau, en andeziJds het aantal op deze lljst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeenteluk

voor het openbaar llchaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

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

LlJstnumm
eren-
naam

Reactl€ gomeontelljk
stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam op het verschil

Lijsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stombureau/stem-bureau
voor het openbaar llchaam

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Door stembureau verkeerd gesorleerd biljet hoorde bij

deze lijst:2 stuks.57553: CDA
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