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

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
inmaai2023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

12
Sporthal Strijland
Grieglaan 2 ,3862 GV , Nijkerk

Dag Maand JaaÍ

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

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

Dag Maand Jaar

Datum: i7 o3 ZO Z 3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

d De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

2t () () Z3 30



2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorlefte(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaat

H. Sohl rsl o= zo23 a a)o

t3 30J.J Lok tí ct3 2023

L. de Groot - van Putte l) o3 202 3 7 oo

7 00

7 0o

t3 9o

Duits - van der Horst

van de Blankevoort

l5 a3 ?o 23

J.M l5 o3 2D23

R.H van Maanen it o3 zo 23

C.W Ktik tí o3 2029 l3 jo

C. Veen i5 o3 20 23 t3 9r)

T

Tijd (van - tot)

)1/ oo

?t oo

lq Oo

tq oo

t? Ot)

Zr Oo

ZI O()

zt loo

[T l
T-T-l

[T ]



3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sfempassen, 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)

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

A ?70
B /z

Tsl op +

c

5qr
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

Aantal blanco stembiljetten

E 530
F ,I

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

G

Tel op +

5+t

D

H



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

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

d f'trc - Ga dan door naar rubiek 6.

A JA - Vefulaar dan hiercnder het vercchil, 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 vefularingen 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 vefulaingen 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
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 is met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of b'tjzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sfernöus was vol en er was geen

tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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 stemburcauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voozitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubiek 8 alleen de namen n.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Naam voozitter

stembureauleden

[ . rlo 6root- v,^tt<_v il/^

T- D*;ts - van4 h.. Hnrt
LL

C. Veen

B ,-/. soh(

2

3

4

5 ?H tlt7n Flrrln o n
(6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lilstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1.WD +
.')
J

2 - Christenunie '7 ,
3. CDA ? j)

4 - Water Natuurlijk , l
5 - Partij van de Arbeid (P v d A.) 3

,/

6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) , +
7 - Lokaal Waterbeheer ,.|

Z- I
I - AWP voor Water, Klimaat en Natuur ,.

z- ()
9 - sOPLUS ? I
10 - Ondernemend Water 7
11 - Partij voor de Dieren I

I
7

12. BBB I 3 2
13 - Belang van Nederland (BVNL) I f,



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 voor ieder stembureau aízonderlijk deze bijlage ln

Nummer stembureau: 12

Locatie stembureau

Sporthol Strijland,àrieglaon 2, 3862 GV Nijkerk

1. Aantal toegelaten kiezers

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

stembureau).

Aantal geldige stempassen A 479

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

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemmlng toegelaten kiezers (A + @ + Q = p)
.Télop +

B 62

c 0

2. Aantal getelde stemblljetten

vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelii4 stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totealeantal getelde stembi[etten (E + F + G = H)

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

El 53e

Fl 2

op+
G 0

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?

E Ja. ga verder met rubriek 4.

maar een gegeven voor meer
tr minder is enn over. Ga daarna met rubriek 4.

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

Pagina 1. /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 gemeenteli.lk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

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

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik ot via ingevulde stem- of kiezersPas)

Aantal geldige stempassen

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

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

lshetaantal toegelatenkiezers(D.2)enhetaantal geteldestembiljetten(ubriek2onder H)geliik?

D Ja. Ga verder met rubiek 4

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

tr Nee, er zijn minder stembilietten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verktaar hel verschil tussen het aantal toegetaten kiezers en het aantal getetde stembilietten Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring z1n'

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

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?

Pagina 2 /L7
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Model Na 3L-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee.

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

aangetroffen. Oeze stembescheiden ziin in aparte pakken verpakt en

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

Noteer hier het aanlal stembiljeften, dan wel sÍempassen, votmachtbewijzen of kiezerspassen dal ls aangetroffen.

Pagina 3 /17



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 lilst en kandidaat

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

Lijst: 1 WD
Zet in elk vakje één cijfer' Begin rechts, met het laatste cijfer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

, S.E. (Sjoerd) (m) t1t7t
1

5

3

tlll
tlll
tlll

1 2

! I lll
I I l1l
!lll

1

llll

tl! 2

tl

4 3

1

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

3van de Wolfshaar, A.A. (Angèle) (v)

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

5Dijkman, M.C. (Marie Clalre) (v)

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

7BUwaaÍd, W. (WesleY) (m)

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

Ide Jong, M.|.C.A. (MYrlam) (v)

10Vonnis, H.F.T. (Richard) (m)

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

12de 8oer, W. (Wiebe) (m)

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

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

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

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

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

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

19Mackay, E. (Erlc) (m)

20

?'l

22

23

24

25

Totaal

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Oilk, C. (Carlo) (m)

Naam kandldaat E
kandldaatnummer

l4tst
1

dsn Brink, W.H. (Wout) (m)

1

tll

4

1

1

lsl
! r l2l

tlll

tlll

1

!ll

lll 4

tl

tlll
I I !1!
!tll

!lll

tllt

1

l!!l

llll

1

tlll

ttll

tlll

6 9 6

ara

I I a7a5l

1

2Lokhorst, D.A. (AndÍó) (m)

3KramoÍ-Schutt€, M.M. (Margreet) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

aVlu9, R.J. (Roné) (m)

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

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

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

9Zoeteman, N.J. (Nlols) (m)

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

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

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

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

14van HaÉen, D,J. (Davld Jan) (m)

't5den Ul,l, C.H. (Kees) (m)

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

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

1ETroop-WolÍswinksl , M.H. (Marleon) (v)

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

20van de Fllort, M.J. (Maaíon) (m)

?1Plug, P. (Pl6teí) (m)

22van den Hardenberg, P.A. (Alice) (v)

23KoÍ!, M.W, (Marlnur) (m)

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

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

26

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

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

29van Di,ik, T.A. (Tonnls) (m)

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

3lKwant-van Lagen , D.J. (Dlann€) (v)

32DijksteÍhul6, H.L. (Harke) (m)

33van LaaÍ, H. (Hendrlk) (m)

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

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

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

37van den BrandhoÍ, G.J' (Gorard) (m)

38

39

40

41

42

43

u
45

46

47

48

49

50

Subtotaal i 1 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: 3 CDA i

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &

kandldaatnummer
den Essenburg-AppeldooÍn, J.

derTas, M.ÀJ. (Mada) (v) t t1t4t
2

1

trll

lrll

tlll

trl!

trll

Itll
!tll

tlll

1

ttll
tlrl

1

I lZlZl

tl
ttll

1

ttll

4 3 0

M4l3a

1

2Pansler, G.À (Albert) (m)

3van dsr He[don, W.J.T. (Wimjan) (m)

4Bronswljk, J.J. (JeÍoen) (m)

5Obblnk, M. (MaÍk) (m)

6Versteeg, M. (MartiJn) (m)

7SpekÈchoor, ÀAL.M. (Arno) (m)

8Hardeman, M. (Mlchol) (m)

IDorrsstun, Taal D.J. (Oidi) (v)

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

11Bokkers, H.J. (Harry) (mI

12to Brako, D. (Dick) (m)

'13OoopeÍ, H.F. (Hessel) (m)

14KoelewiJn, T. (Tlneke) (v)

15van Hemmen, D.H.A. (Dlck) (m)

í6Kemp-van de Brug, J.M. (Annemarle)
(v)

't7van't Land, E.J. (Bsrt) (m)

18SeldenrUk, P. (Piotor) (m)

19van Dllk, J.W.À (As.le) (m)

20Kloosterman-Barneveld, A.E. (Anita)
ív)

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

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

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

24Lucas, P. (Peter) (m)

25ZuldwlJk-van Lenthe, M'D' (Dlty) (v)

26

27KremeÍs, R. (Rool) (m)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

t........
I

I

t........

I

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal 11 + 2l
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakie één cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

A.T.F. (Astrid)

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

A.M. (Lex)I t3!ít

8

I I ltl
I I l',l I

2

I I l1l

ttll

llll

llll

ttll

tlll

tlll

t!!l

!lll

rtl!
tlll

ll!!

!lll
,l

rtll

1

1

!ll

4 7 0

I I 1417l

í

Goede, H.P. (Hans)

Ultert, D.H. (Olrk)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (Sverre)

7Eijkelenboom, M.J. (GÍeot)

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

ovan dar Vogto, F.G. (Fonnoke)

'10van der Marel, N. (Alco)

1íde GraaÍ, Y.H.P. (Yvonne)

12HoÍdiJk, J.W.H. (Jello)

13Felllnger, M. (Marlken)

14Zwetsloot, M.ÀC. (Monlque)

15Schmltz, M. (Marc)

16van BlesboÍgon, M.J. (Rlta)

17Bulthuls, J. (Jeroen)

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

19Meeuwlssen, M.A.T' (Margo)

20Boswi,k, H. (Honk)

21van Oosterwilf Bruljn, M.E'H.
íMari€tto)

22GodEchalk, M.C. (Marcel)

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

24Olrkx, G.H.P. (JosP)

25van't Hul, B. (Bea)

26

?7Boelen, H. (Hennle)

28Vlssor, S.J. (SJlrk)

29Rullter, J.C. (Jacob)

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

3íBakker, J.W. (Judo)

32KoÍovaar, A.W, (Arjen)

33Baart, P.C. (Paul)

34tsr Maton, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4E

49

50

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal 11 + 2l
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

Zet in elk vakje éón ci,ifer. Begin rechls, met het laatste cijÍ€r,

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

aijer, M. (Mathilde) (v) I t2t7 t

4

ttll

ttll
2

tlll

tlll

rtl!
1

tlll
a2a

t!

3 6

1

2Brands, T. (Tom) (m)

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

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

5Veenstra, A (Bort) (m)

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

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

Ide Kruiif, C. (Kees) (m)

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

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

1íSpltteler, P.G. (Potor) (m)

't2Westerhof, D. (Dlrk) (m)

13Bulst, S. (Slebren) (m)

14Doljé, J.C. (Rik) (m)

15Kelani, S. (Sipan) (m)

't6Kuiper, D.C. (Dlco) (m)

17Mast, P.ÀM. (Peter) (m)

18Stapper-Bosman, M.L. (Marie LuPó)

Ív)

19KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

20Nab, de vrlos H.l. (Ell6n) (v)

21Kreeftenberg, W.A. (WillY) (m)

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

23Weeda, H.J. (Rita) (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 Partii (SGP)

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

Naam kandldaat &
kandldaalnummer

deÍ Wnd, H.J. (Henk) I l2tít

4

2

llll

ll!!
7

9

tlr!

!lll

!tl!

rtll

1

4 4

1

?van VreeswlJk, B.J. (Bert)

3Pollnder, L. (LamboÉ)

4van de, Weerd B. (Breun16)

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

6Kemp, B. (Bart)

7van Lagen, G. (Gerrlt)

IBoer, A.M. (Hans)

Hazolegar, W. (Wout)

í0Schaap, W. (Theo)

't1van den Broek, B.J. (Barend)

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

13Hazeloger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

't5Wi,lnne, B.E. (Elbert)

16MuldsÍ, M.G, (MaÍco)

17Ploeg, G. (Gort)

18Klsln, A.J. (Arjan)

19Eosw[k, G.W. (Gerwln)

20van Dllkhulzon, E.H.P. (Pleter)

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: 7 Lokaal Waterbeheer

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

H. (Hendrlk)Hartskamp, H.J. (Honk-Jan) I t1t0t

6

!t I

tttl
I t l2a

ttll
1

tttl
!ll!
ttll
trl í;

!tll

!llltttl

!ll!

2 1

ttll

0

M211l

1

?Hoeve, G.W. (Wlm)

3Sanders, N.P.C. (Noëlle)

4Heddema, A. (Ton)

van Bentem, C.O. (Danlölle)

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

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

8Bor, M,K. (Rien)

9van Dleren, K. (Klaas)

10van der Salm, R.ÀJ. (Renó)

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

12to Pas, G.W. (Gorwin)

í3Bijsterbosch, J. (Jan)

14Hazeloger Demmert, G. (Gabrlëllo)

15KlandeÍmans, P.G. (Plet)

í6Stutvoot, J.B. (Jan)

der Weerd, R.A. (Ronald)

1B.G, (Ben)

O.P. (Oswald)

20van den Wildenborg, J.A.G.M. (Judlth)

z'lHenken, H.G, (Hennle)

22van den Brink, Janson C. (Corrle)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Peter)

25van Aperen, l.P, (lgor)

26

27Wessel, H, (Henk)

28van dor Llndon, V.S.C. (Vincent)

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

30Kouwenberg, E.R. (Edwln)

3'lvan Loo, E. (Evert)

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 ciiÍer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

, M. (MaaÉen) (m)
Megen, J.G.W. (Ron) (m) I t1t3l

1

5

2

I I lzl

llll

tlll

tlll

tll
tll!

llll
1

tlll

tlll

!l lsl tlll

0

a2l9a

!!tl

!lll

2 9

1

2van VloÍ33sn, M. (Maartsn) (m)

3Pham, N.Í. (Thy) (v)

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

5EhÍonburg, H. (Hillebrand) (m)

6Huibers, M. (Mailke) (v)

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

Ivan OvoÍbeok, T.ÀA. (Theo) (m)

sAlkag, A. (Ahmet) (m)

10Wekx, C. (Constantun) (m)

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

12van Dort, A.C.A. (Andrl6s) (m)

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

14BÍessoÍ, A.H.M. (Ton) (m)

15Jonk6r-voens, A.G.M. (Allco) (v)

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

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

18Zech, W. (Wl|nand) (m)

19Molj6r, D.G. (Douwe) (m)

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

21Marinkov, M. (Mlllca) (v)

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

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

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

25Lensvelt-RuUs, Q.E. (Qulrlne) (v)

26

27Burgman, R. (RorY) (m)

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

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

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

3íMelJvogel-Volk, S'T' (Tauana) (v)

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

33Pol{e Vlsser, J.C' (Jacqueline) (v)

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

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Model Na 3L-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I SOPLUS

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

Naam kandldaat &

k, G.C. (Genlt) (m) tl t8l
1 3

! ! ltl

rtlt

tlll

I I a2,l

tlll
2

tlll

llll

t!!

2 I

1

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

IGerms, J. (Jakob) (m)

4PastooÍ, H.H. (Henri) (m)

5Walravon, P, (Paul) (m)

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

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

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

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

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

1'.|Sonders, F.G. (Frans) (m)

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

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

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

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

1GBöhm, J.F. (Joop) (m)

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

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

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

20Donkor, ÀC. (Sianle) (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: í0 Ondernemend Water

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

M. (Martlne) (v) ! I !6t

1

1

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

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

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

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

6VooÍtman, H.A. (Ton) (m)

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

8Bruinink, E. (Emin) (m)

IDurieux, F.P.J. (Frans) (m)

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

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

12

13

14

15

16

't7

18

19

20

21

22

23

24

25

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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

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

Naam kandldaat E
kandidaatnummer

R.A. (ArIan) !9!

4

1

tlll

ttll

tlll

ttll

lzl

1 7

1

2Molonkamp, R.W. (Rob)

Franssn, C.P. (Carla)

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

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

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (Poter)

IFoenstra, H.M. (Hlske)

Ivan Hassel, F. (Falco)

't0van Leouwen, P.E.J. (Paul)

1íMoulun, M, (Maalke)

12Battoau, J.M. (Jesseka)

13

14

15

'16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 12 BBB

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

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erlk) t9t7t
,l 7

1 3

lt 1

ll!!
Il !

IIII

!lll
ttll

t!!l
rtll
tlll

tll!

2

I I ltl

tl

1 3 2

1

Klaasson-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D, (Dlck)

4van DUk, D. (Dlck)

5Flnnsma, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W,H. (HoÍman)

7Engolbortlnk, W.A.À (Woul)

IWarnas, À (Allard)

9do Groot, J.F. (Jan)

't0Adams, J.W. (Jan)

11Kos, G. (Gl.ls)

12stoinmotz, P.A. (Plet Heln)

13Nooteboom, A.H. (André)

14

15

16

17

í8

19

20

2',|

22

23

24

25

Totaal
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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

Lijst: 13 Belang van Nederland (BVNL)

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

Naam kandldaat E
kandidaatnummer

E. (Erik) (m) t ! a7a
1

I

ttrl

!!l!

!!ll

!lll

!l

1 7

1

Kolmus, R.F. (Rob€É) (m) 2

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

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

5

6

7

E

I

í0

11

't2

'13

14

15

l6

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Totaal
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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

ls er voor een of meer l'rjsten sprake van een verschll tussen enez'tjds het aantal op deze lijst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld

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

stembureau/stembureau voor het openbaar llchaam?

E Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

tr Ja -> Vut de navolgende tabel in en geef zo mogelijk een verklaring.

Lijstnumm
eren-
naam

Lijsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stembu roau/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

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

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stemburoau
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