
Model N í 0-2

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

1a. Stembureaugegevens tijdens §ltemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

11
De Fontein
ds. Kuypersstraat2,3863 CA , Nijkerk

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

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

Dag Maand Jaar

Datum: ry O3 7e\
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

7i (v-t O7 C>c r

(/r,-

1. Stembureau, locatie en openingstijden



2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voodetter(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand JaaÍ

M.G. Hijwegen - Boer ri éïa
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Tijd (van - tot)
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3. Aantal toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schiftelijk of via ingevulde stem-

of kiezerspas)

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

A Ío&-
B l7 r-,
c (,

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) [7rlf
4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet geltjk ztjn 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 I 7cn
F .)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?
Vefulaar dat op de volgende pagina.

Tel op +

G ó

D

H



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

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

! NEE - Ga dan door naar rubiek 6.

JA - Vefulaar 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 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 veilaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

O('

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 er een stembiljet te weinig 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)

AeA,,\.1 t.)i pt
)

( . )-ls Oía Àn, L I

)
Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd



6. Bezwaren van kiezers

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
vefulaard, 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

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 m I oka al b ei'nv loedd e n de ki ez e r.

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden

qeQr\^
J

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden



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 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 voozitter

stembureauleden

a <\rrrYe, ^rlls

1 I u) (xa'
2 I1.G V;u».orn - (\,.^.
3 (\XiV-
4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1-WD n
2 - ChristenUnie I A o
3. CDA

I 4 t

4 - Water Natuurlijk I
1

5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) í l
6 - Staatkundig GereÍormeerde PartU (SGP)

..9
I
C

7 - Lokaal Waterbeheer \
)8 - AVVP voor Water, Klimaat en Natuur -Í

I

9 - sOPLUS t I

'10 - Ondernemend Water
\ Í)

11 - Partij voor de Dieren J I

12 - BBB
1 .) I

13 - Belang van Nedeíand (BVNL) z I

t7

t

)
I



het openbaar lichaam in een

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor leder stembureau aÍzonderllJk deze bljlage ln.

Nummer stembureau: 11

Locatie stembureau
De Fontein, ds. Kuypersstroat 2, 3863 CA Niikerk

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vasÍgesteld door het stembureau (zie rubríek 5 van het proces-verbaal van het

stembureau)

Aantal geldige stempassen A 1 085

B 120Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

c 0

205

2. Aantal getelde stembilietten

vul hieronder de aantalten in zoals vastgesteld door het gemeenteliik stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaental getelde stembllletten (E + F + G = H)

. Tel voor dit onderdeet de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bti elkaar op

E 1 199

Jel op +

F 8

G 3

1 210

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

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

maar reau een ng gegeven voor meer

of minder en neem de n over. Ga daarna r met rubriek 4.

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

Pagina 1 /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

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:

Lo,f
Aantal geldige stemPassen

120Aantal geldige volmachtbewijze n (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)
T€l op +

Het aantal tot de stemming toegetaten kiezers door het gemeenteliik

stembureau. Tel opl A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 (7la

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

Verktaar het yersch/ tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantat getelde stembilietten- Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogelijke vorklaringen voor het verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

0

D Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten ziin er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

5

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?

Vermeld 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? 5

Pagina 2 /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

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrotfen?

E Nee.

D Ja, er zijn stembiljetten/stem(plus)passen/volmachtbewijzen/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 aantat stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is aangetroffen'

Palina 3 ll7



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 één, twee, drie of vier.)

Lijst: l WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cufer'

Naam kandldaat &

, S.E. (Sjoerd) (m) 4 4

tl! 2

I l1lí !

I I l3l

I I l1l
I t2t8t

1

3

ttll
t2t

1

1

!lll

I I l9l7l

1

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

3van de Wolfshaar, A.A. (Angèle) (v)

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

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

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

7Buwaard, W. (Wesley) (m)

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

Ide Jong, M.l.C.A. (Myriam) (v)

't0Vennls, H.F.T. (Rlchard) (m)

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

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

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

'14Llnnonbank, R.H.A. (Remco) (m)

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

'16Tlbbsn, M.D. (Manon) (v)

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

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

19Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

22

23

24

25

Totaa!

Pagina 4 /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: 2 ChristenUnie
Zet in elk vakje óén cijíer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

DiJk, C. (Carlo) (m) 1 2 0 den Brlnk, W.H. (Wout) (m)

!ll tlll5

I 16!11
!lll ttl!

,l 7

7

5

3 3

ttll
tlll

!rll

ttll

tll!

,l

1

!!l!

ttll

4

1

1

1

2

I l2l2a6l I I t3a4l

062

1

2Lokhorst, D.À (Andró) (m)

3Kramor-Schutte, M.M. (MaÍgreot) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

5Vlu9, R.J. (Renó) (m)

6de Heer, C, (Keos) (m)

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

IKÍabbondam, J.M. (Janneke) (v)

oZooleman, N.J. (Niols) (m)

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

1íSloots, J.R. (RolÍ) (m)

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

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

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

'15den UlJl, C.H. (Keos) (m)

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

17de Vos, P.J. (PletsÍ) (m)

18Treop-Wolfswinkel , M.H. (Marleon) (v)

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

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

?1Plug, P. (Pleter) (m)

22van den Hardenbarg, P.A. (Alico) (v)

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

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

25Urbach-Bakksr, E.J. (Liesbeth) (v)

26

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

2EZomer, J.Y. (Judlth) (v)

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

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

3íKwant-van Lag6n , D.J. (Olanno) (v)

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

33van LaaÍ, H. (Hondrlk) (m)

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

van't Hoog, P. (Petor) (m)

36Olk-FabeÍ, R.K. (Carla) (v)

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

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal i 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: 3 CDA 
!

Zet in elk vakje één cijíer. Begin l.".n,., ,", het laatste ciifer

Naam kandldaat E
kandldaatnummsr

Naam kandldaat t
kandldaatnummor

don EssenbuÍg-Appoldoorn, J.
dor Tas, M.ÀJ. (Marra) (v) 5 2

ttl 8

I I t1l
I t a2t
ttr

tlll

IIII tll!

ttl!

ttl!

lttl

I I tzl
ttt!

7

!t 1

!tl

I I a2a

1

! I lt

ttrl

a 11l3l8l Il ol

831

1

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

3van der HeUden, W.J.T. (WimJan) (m)

4Bronswllk, J.J, (Joroen) (m)

5Obbink, M. (Mark) (m)

6Verstoeg, M. (Martiin) (m)

7SpokschooÍ, A.A"L.M. (Arno) (m)

IHardoman, M. (Mlchel) (m)

sDorrestun, Taal D.J. (Dldl) (v)

í0Helsen, T,P.G. (Dorus) (m)

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

12te Brako, D. (Oick) (m)

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

14Koelowl|n, T. (Tlneke) (v)

15van Hemmen, D.H.À (Dlck) (m)

16
Komp-van de Brug, J.M. (Annemarle)
Ív)

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

't8Seldenrijk, P. (Pleter) (m)

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

Kloostorman-Barnovold, A.E. (Anlta)
20

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

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

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

24Lucas, P. (Pete4 (m)

25Zuidwljk-van Lentho, M.D. (Dity) (v)

26

27KÍsmers, R. (Rool) (m)

2A

29

30

3'1

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

46

49

50

Subtotaal 2

Totaal 11 + 2l

Pagina 6 /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: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer,

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

A.T.F. (AstÍld) 4 3

Naam kandldaat E
kandldaatnummer

A.M. (Lex)

ttt 1

I l1l0l
tttl

tltl

ttll

2

1

llt

1t

ttll

ltll

!llr

tlll

2

I I lt
M2a
!tt

1

!llr
I I lZl

! ! !6161 M l2a

I6

1

2van Ultsrt, D.H. (Dlrk)

3Sterk, M. (MaÍJololn)

4de Goede, H,P. (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

van Klaveren, E.S. (Sverre) 6

7Ei,kelenboom, M.J. (Greet)

Ivan Es, T.ÀM. (Theo)

9van deÍ Vegto, F.G. (Fenneke)

van der Marel, N. (Alco) 10

de Graaí, Y.H.P. (Yvonne) 1'l

't2HordIk, J.W.H. (Jelle)

Falllng6Í, M. (Marlken) 13

't4Zwetsloot, M.ÀC. (Monlquo)

't5Schmltz, M. (Marc)

16van Biesborgen, M.J. (Rita)

17Bulthuls, J. (Jerosn)

18Engelsma, S.R.E. (Sophie)

19Mseuwlss6n, M.A,T, (Margo)

20Bosw{k, H, (Henk)

2',|
van Oostsrwijk BruUn, M.E.H.
ÍMariottol

22Godschalk, M.C. (Marcal)

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

24Dlíkx, G.H.P. (Joep)

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Boelon, H. (Honnlo)

28Visser, S.J. (Sjirk)

29Rullter, J.C. (Jacob)

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

31Bakker, J.W. (Judo)

32Korevaar, AW. (A4on)

33Baart, P.C. (Paul)

34tor Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

4',|

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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: 5 PaÉii van de Arbeid (P.v.d.A.)

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

Naam kandldaat &

kandldaatnumm€Í

M. (Mathllde) (v) 3 8

ttl 1

! I l5l
tlll

1

3

ttll

llll

tlll
I I l2l

ll

I I le!

tlll

tlll
tlll

t I l5l3l

,|

2Brand3, T. (Tom) (m)

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

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

5voenstra, A. (Bert) (m)

6Krlgsman, N.A. (Annet) (v)

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

Ide Kruuf, C. (Koes) (m)

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

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

11Spltteler, P.G. (Poter) (m)

12Westerhoí, D. (Dlrk) (m)

13Buist, S. (Siebren) (m)

14Dolló, J.C. (Rlk) (m)

15Kelanl, S. (Sipan) (m)

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

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

1EstafierSo-sma{1, ttJ. 0rarle LuPó)

19KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

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

21KreeÍtenberg, W.À (WillY) (m)

22van Dllk, E.M. (Llosboth) (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 PaÉij (SGP)

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

Naam kandldaat t
kandldaatnummer

der Wind, H.J. (Henk) 5 6

ttll
ttll
I I tll

4

2 7

I t1t
lll!

!lll

t!

I I l9l0l

1

2van Vrosswl,k, B.J. (Bert)

Pollnder, L. (Lambert)

4van d6, Woord B. (BÍounls)

5van der Poel, A.J.M. (Johannss)

6Kemp, B. (Bart)

1van Lagèn, G. (Gerrll)

IBoor, A.M. (Hans)

9Hazolegor, W. (Wout)

10Schaap, W. (Theo)

1ívan den Broek, B.J' (Barend)

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

13Hazeleger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwin)

15WiJnno, B.E. (Elbort)

16Mulder, M.G, (Marco)

17Ploog, G. (Gert)

18Kleln, A.J. (tulan)

19Boswlrk, G.W. (Gsrwln)

20van Dukhulzen, E.H.P. (Plotor)

21

22

23

24

25

Totaal

Paginag ltl

,l

tlll

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: 7 Lokaal Waterbeheer

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

Naam kandldaat &

Hartskamp, H.J. (Henk-Jan)

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Bos, H. (Hendrik)

I I 16l
tlll

I

3

2

I I azl
ll

1

tlrl

tlll

lll!

ttll

ttll

!lll

tlrl

1

I I lt
tlll

tlll

tlll

tlll

I I 1314l

tlrl

I I I !01

rtl
3 4

1

Hoove, G.W, (Wlm)

3Sandors, N.P.C. (Noölle)

4Hodd€ma, A, (Ton)

5van Bentem, C.D. (Danlölle)

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

7van Noorl, G.J. (GeÉ Jan)

IBor, M.K. (Rlen)

9van Dleren, K. (Klaas)

10van der Salm, R.ÀJ. (Renó)

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

12te PaE, G.W. (Genrin)

't3Bljstorbosch, J. (Jan)

14Hazelogor Oommers, G. (Gabrlëlle)

't5Klandemans, P.G. (Plet)

16Stutvoet, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Ben)

18Volthulzen, O.P. (Oswald)

19van deÍ Weerd, R.A. (Ronald)

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

21Henken, H.G. (Hennle)

22van den Brlnk, Jansen G. (CoÍÍlo)

73van Leouwen, J. (Johan)

24van Schalk, P. (Peter)

25van Aperan, l.P. (lgor)

26

27wessol, H. (Honk)

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

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

30Kouwenberg, E.R, (Edwln)

31van Loo, E. (EveÉ)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 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: 8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandidaat &

kandldaatnummer
Naam kandldaat &

Megen, J.G.W. (Ron) (m) 3 6 Paauw, M. (Maarten) (m)

I I ltl
r I l8l
I I a7t
ttll

tttt

1

tlll

4

ttl!
I I !11

tlt

1 4

ttll

!ttl

l 7 a2l I I I lrl

37

1

2van Vlorssen, M. (MaaÉen) (m)

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

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

5Ehronburg, H. (Hlllebrand) (m)

6Huibers, M. (Malike) (v)

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

van Overbeek, T.AÀ (Thoo) (m) 6

IAlkag, A. (Ahmet) (m)

10Wekx, C. (Constant[n) (m)

1'tSchuur, W.A. (Wlllem) (m)

12van Oort, ÀC.À (AndÍlos) (m)

't3van Duln, ÀM. (Armande) (v)

't4Bresser, A.H.M. (Ton) (m)

15JonkeÍ-Veons, ÀG.M. (Alice) (v)

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

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

18Zech, W. (WiJnand) (m)

19Meuor, D.G. (Douwo) (m)

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

21Marinkov, M. (Milica) (v)

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

23Paul, C.À (Cees) (m)

24NooUsn, W.F.J.M. (Wlm) (m)

25Lensvelt-Rults, Q.E. (Quirlne) (v)

26

?7BuÍgman, R. (Rory) (m)

28MandoÍs, P.G.A. (Paul) (m)

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

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

3lMeijvog6l-Volk, S.T. (Tatiana) (v)

t2Postma, H.J.W. (Herman) (m)

33Pol-de vlsser, J.C. (Jacquolino) (v)

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

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ttl!

Subtotaa! 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 kandldaat &
kandldaatnummer

G.C. (Geíit) (m) 2 7

! I ls!
I I t2/,
ttt!

tlll

1

2

Irl

1

tttl

ttll

ttll

I I 1412a

,t

2Hart, AE.M. (Annelles) (v)

3Germs, J. (Jakob) (m)

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

5Walravon, P. (Paul) (m)

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

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

Evan Loon, J.C.A. (John) (m)

ovan Heuckolum, J. (Jan) (m)

10Tollonaar, R. (Rob) (m)

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

12van Barneveld, F, (Frits) (m)

13Piekema, F.W. (FÍlts) (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)

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

20Donker, AC. (Slani€) (v)

21

?2

23

24

25

Totaal
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Model Na 31-Z: 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 Íechts, met het laatste cUfer

Naam kandldaat t
kandldaatnummer

M. (Martine) (v) 5

ttll

rtll

tlll

ttll

tlll

tlll

5

ltll

! I l1l0l

,|

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

1Slnke, J.C. (Anla) (v)

4van Es, À (Ad) (m)

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

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

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

IBrulnlnk, E. (Erwln) (m)

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

10KaÍdolus, J.P. (Jouke) (m)

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

12

13

14

15

16

17

18

19

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: 11 Partii voor de Dieren

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

Naam kandldaat t
kandldaatnummer

R.A. (Arian)
,l

I I !s
I I t7a
tlll

tlll

!lll

tl 5

,l

3

llll

tlll

!tll

!lll

tll

I I a4l0l

í

2Molenkamp, R.W. (Rob)

FÍanssn, C.P. (Carla)

4Lle A Kwle, A.M. (Mark)

5do Jong, J.P.M. (Jacquolln€)

6van Vllet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (Peter)

IFoonstra, H.M. (Hiske)

9van Hassel, F. (Falco)

'10van Leeuwsn, P.E.J. (Paul)

11Moullln, M. (Maalke)

17Batteau, J.M. (Jossoka)

13

14

1s

't6

't7

18

19

20

21

22

2t

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: í2 BBB

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erlk) 2 0 9

I lz 3

I t1l2l
I I l5l

4

3

2

M2l
1t
2

tll

tlll

ttll

!lll

tlll

3

1

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, O. (DIck)

4van DUk, O. (Dlck)

5Flnnoma, J,M. (Jochem)

6Ubblnk, W.H. (Herman)

7Engelbortlnk, w.ÀA. (wout)

IWarnas, A. (Allard)

9do GÍoot, J.F. (Jan)

10Adams, J.W. (Jan)

11Kos, G. (GUs)

12stelnmstz, P,A. (Plet Hsln)

13Nooteboom, ÀH. (Andró)

14

15

1G

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal a t2l6l7!
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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. Bégin r€chts, met het laatste ci.lfer,

Naam kandldaat &

kandldaatnumm€Í

E. (Erik) (m) 1 0

I 1116l
I I !1!

ttl!

ltll

tlll

tlll

llll

llll

I I 1217l

1

2Kolmus, R.F. (RobeÉ) (m)

3Hulsman, WD. (Wlm) (m)

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

E

6

7

I

o

10

11

12

13

14

15

't6

17

't8

19

20

2'.|

22

23

24

25

Totaal

Pagina LG /L7

I

!

I

I

I

I

I

-T-T-ll

ltrrtl

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

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enen iJds het aantal op deze lUst ultgebrachte stemmen zoals vast8esteld

door het stembureau, en anderziJds het aantal op deze lijst ultgebrachte 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 -> Vul de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaing.

Lijstnumm
eren-
naam

Reactie gemeentelijk
stembur€au/stembureau voor het
openbaar llchaam op het verschil

LiJsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

LlJsttotaal zoals vastgestsld
door gemeentelljk
stombureau/stem-bureau
voor het openbaar llchaam

97
Door stembureau verkserd gesortoerd biljet hoorde bij

dezs lijst:4 stuks.1: VVD 93
Er is een verschil, omdat he stembureau 1 verkeerd

geteld heeft.1383: CDA 139
Door stembureau getelde slem blsek voor eon andere

lijst:4 stuks.535:Partij v; 57
Door slembureau verkeerd gesorteerd biljet hoorde bij

deze lijst:1 stuks.906: Staatku 89
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.738: AWP vo 74

42 een biljet van I 1 naar 9, sorleerfout479: 50PLUS
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.4011: Partij t 4t
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