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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 maar12O23

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens qle4minq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

13
Sporthal Strijland
Grieglaan 2,3862 GV, Nijkerk

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:0O

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

Dag Maand Jaar

Datum: /b o3 2-b2 3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

tr D" telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

2t 0d 2zl àà



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 Jaat

van de Weg

Bokkers

de Haan - Voskuilen

van de Pol

tílos 222 3 7 0?

2/ óo

/tí 00/s; o3 1223

/§ a3 221 7 oo

2/ O/)

+ 2c)

2/ oa

/(í óo

B. /t o? 2.o 21

van Staalduinen

Slagt

/.r D3 2023

l.P )J: /i 2àz ï /q oo

H

H

T

J

Trjd (van - tot)

/2 6è

2q [7)
Zq

/? 100
2, DN

/tl /a)

2q d-t

Ltl rv

Zq o0



3. Aanta! toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen ln 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 5q+
B 'ïí

c

Tel op +

ísz
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

Aantal ongeldige stembiljetten

E (q?
F 3
G

Tel op +

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.
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5. Verschi! tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

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

ÍD NEE - Ga dan door naar rubiek 6.

Z JA - Vefulaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande siÍuatles 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
(vemeld hieronder de andere verklaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco
vetulaard, 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

n

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 sÍembus, 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

,t -/ /Y-ln ,,u- -t-- ,rr



Noteer in deze rubiek de naam van alle stemburcauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter 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

Namen stembureauleden

o Wl-l4

-1 ,na..t^ S*aa--L ,/,u;-hl-^
1- P S lzz*

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

1 r

2

3

4 ? uà,.t^ r,U- )ö1
5

5

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemm€n

1.WD 4 E
2 - ChÍistenunie B 7

í I3-CDA

4 - Water Natuurlijk 4 ó
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 3 q
6 - Staatkundig Gereformeerde Parti.j (SGP) 3 2
7 - Lokaal Waterbeheer 2 é
I - AWP voor Water, Klimaat en Natuur E
9. sOPLUS 2 2
10 - Ondernemend Water I
11 - Partij voor de Dieren 2 0
12 - BBB 2 o q
'13 - Belang van Nederland (BVNL) i q



rModel 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

Bijtage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor leder stembureau aÍzonderllJk deze blJlage ln.

Nummer stembureau: 13

Locatie stembureau
Sporthol Strijland, Grieglaan 2, 3862 GV Niikerk

1. Aantal toegelaten kiezers

Vut hieronder de aantalten tn zoals vasÍgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van het proces-verbaal van hel

stembureau)

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezersPassen

Het aantal tot de stemmlng toegolaten klezers (A + I + C = D)

A 597

B 55

cl 0

652

2. Aantal getelde stembilietten

vul hieronder de aantallen rn zoals vaslgesteld door het gemeentelíik stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembil.ietten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totealaantet getelde stemblretten (E + F + G = H)

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op

E 648

F 3

G 0

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

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

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

maar een gegeven voor meer

tr of minder td en neem de over. Ga daarna met rubriek 4.

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

Pagina I 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

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 vastgest€ld:

597Aantal geldige stempassen

55Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

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

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

Tel op .
0

652

D Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?tr

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld

Hoeveel stembilietten zijn er minder geteld?tr

Verklaat het yerschrT tussen het aantal loegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten Vermeld hoe vaak hier sprake

van was Er kan meer dan één verklaring lin

Mogelijke veÍklaringon voor hot vorschil
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?

Ho6 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?

Paíina 2 /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

4. Bij gecombineerde stemmangen

Zi.jn er stembiljetten, stempass€n, volmachtbewijzen oí kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofÍen?

E Nee.

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

aangetrofÍen. Deze stembescheiden ziin in aparte pakken verPakt en

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

Noteer hier het aantat stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

Pagina 3 lt7



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 lijst en kandidaat

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

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummel

, S.E. (Sloerd) (m) 1 6

tlt 2

! 11!11
t ! l3l

1

r I lll
I t1l4t

tttt

Illl

tlrl

í

2van deÍ Voon, B. (Bas) (m)

3van de Wolfshaar, A.A. (Angàlo) (v)

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

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

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

7Bljwaard, W. (W6sley) (m)

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

9de Jong, M.l.C.A. (Myriam) (v)

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

't1RuUs-Bo€rsma, L.M. (Llly) (v)

12do BooÍ, W. (Webo) (m)

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

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

í5van Swam, R.M. (Roel) (m)

't6Tlbbsn, M.D. (Manon) (v)

17Noordstar, N.À (Niols) (m)

18DekkeÍ, D.R. (Dirk) (m)

19Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

?2

23

24

25

Totaal r I t4l8!

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 één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat E
kandldaatnummer

DUk, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &
kandidaatnumm6r

4 4 den Brink, W.H. (Wout) (m)

I l2l3l
lttt

4

lzl
r I r1l

lll!

tttt

,|

!ttt

1
,l

!tll

1

ttrl

1

2Lokhorst, D.A. (Andró) (m)

3Kramer-Schutte, M.M. (MaÍgroot) (v)

4Zandvoort, M, (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Renó) (m)

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

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

IKrabbendam, J.M. (Janneke) (v)

IZoetsman, N.J. (Nlel§) (m)

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

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

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

13de Hoor-VeÍhoii , J.M, (Jolanda) (v)

14van HaÍten, D.J. (Davld Jan) (m)

't5den UlJl, C.H. (Koos) (m)

't6Walraven, M.M. (Margriot) (v)

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

Treep-Wolfswinkol , M.H. (Marlesn) (v) 18

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

20van de FlleÉ, M.J. (Maarten) (m)

21Plug, P. (Ploter) (m)

22van don Hardsnborg, P.A. (Alice) (v)

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

Markus, M.H. (Hui9) (m) 24

Urbach-BakkoÍ, E.J. (Liosbeth) (v) 25

26

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

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

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

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

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

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

33van Laar, H. (HondÍlk) (m)

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

35van't Hoog, P. (Pet€r) (m)

Dlk-FabsÍ, R.K. (Carla) (v) 36

van den Erandhof, G.J. (GeraÍd) (m) 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

t I t7a5 ! I a lll2l

Totaal (1 + 2l 7I
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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 cijÍer. Begin r.""n,., .", het laatste cijfer

Naam kandidaat &

kandidaalnummer
Naam kandldaat E
kandldaatnummer

der Tas, M.ÀJ. (Marla) (v) 3 1

1 8

I t tza

den Essenburg-Appeldoorn, J.
1

I!

tttr
ttll

2

1

I I 11!

ttl

ttrl

tllr

1

tttl
rttl

ttl!

tl

l 516l I I I lrl

75

26

27Kremors, 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

1

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

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

4Bronswllk, J.J. (JoÍoen) (m)

5Obblnk, M. (Mark) (m)

Versteeg, M. (Martlln) (m) 6

7Spokschoor, A.ÀL.M. (AÍno) (m)

IHardeman, M. (Mlchel) (m)

9DoÍrostlln, Taal D.J. (Dldl) (v)

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

1'lBokksrs, H.J. (Harry) (m)

't2to Brake, D. (Dlck) (m)

13Doop€r, H.F. (Hessel) (m)

14Koelewun, T. (Tlnoke) (v)

'15van Hemmen, D.H.À (Olck) (m)

16Kemp-van d6 Brug, J.M. (Annemarle)

Ív)

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

't8Seld8nrijk, P. (Pieter) (m)

19van DUk, J.W.À (AsJe) (m)

20Kloosterman-Barnevold, A.E. (Anita)
ívl

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

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

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

24Lucas, P, (Petsr) (m)

25Zuldwijk-van Lentho, M.D. (Dlty) (v)

ttr!

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 cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

, AT.F. (tutrld) 2 I

Naam kandldaat &
kandldaatnummsr

A.M. (Lex)

!ll 1

I I l4l
ttll

tlll
I I t3l ! ! lll
!rll

1

!tll
II

I I ltl
IMI

11t

lsl
I I l2l
tlll

t!!l

I I I líl

rtl

!l

I I 1415l

4 6

I

2van Ultert, D.H. (Dlrk)

3Stork, M. (Marlolsln)

4de Goodo, H.P. (Hans)

HoltElag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (SverÍe)

7Elrkelenboom, M.J. (Greet)

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

9van der Vogte, F.G. (Fsnneko)

10van der Marel, N. (Alco)

'tíde GÍaaí, Y.H.P. (Yvonne)

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

13Felllnger, M. (Mariken)

14Zwetsloot, M.A.C. (Moniquè)

't5Schmltz, M. (MaÍc)

16van Blesborgon, M.J. (Rlta)

17Bulthuls, J. (Jeroen)

't8Engelsma, S.R.E. (SoPhie)

't9Meouwlsson, M.ÀT. (Margo)

20BoswUk, H. (Honk)

21van Oost6rwl,k Bruljn, M.E.H.
íMariettol

22Godschalk, M.C. (Marcel)

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

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beelen, H. (H6nnle)

28VissoÍ, S.J. (Sjirk)

29Rullter, J.C. (Jacob)

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

31BakkoÍ, J.W. (Judo)

32Korevaar, Àw. (A4on)

33Baart, P.C. (Paul)

34teÍ Maten, F. (Frans)

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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

, M. (Mathilde) (v) 2 4

! I t6l
1

!ttl
tttl

ttll

!ttl
I I a2a

lll
1

ttll

ttll

1

2Brands, T. (Tom) (m)

ivan Bruggen, S. (Lineke) (v)

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

5VeonEtra, À (BeÍt) (m)

6Kr[gsman, N.À (Annet) (v]

7de Jong, H.J. (HaÍry) (m)

8ds KruliÍ, C. (Kses) (m)

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

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

11Splttoler, P.G. (Pater) (m)

12Wo6torhof, D. (Dirk) (m)

13Bulst, S. (Slebren) (m)

14Dolió, J,C. (Rlk) (m)

15Kelanl, S. (Slpan) (m)

't6Kulper, D.C. (Dlco) (m)

17Ma3t, P.A.M. (Peter) (m)

't8Stapper-BosÀan, M.L. (Marle LuPó)
(v)

19KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

20Nab, de Vries H.l. (Ellen) (v)

21Kreeflenberg, W.À (WillY) (m)

22van D[k, E.M. (Llesbeth) (v)

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

24

25

t ! 1314l
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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 cijfer

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

der Wlnd, H.J. (Henk)
,l 4

trl 1

ttll
trll

4

3

8

l2t

trll

,|

2van VreeswlJk, B.J. (Bort)

3Pollnder, L. (LamboÉ)

4van de, Weerd B. (Breunls)

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

6Komp, B. (BaÉ)

7van Lagon, G. (GerÍit)

IBoer, A.M. (Hans)

9Hazeleger, W. (Wout)

't0Schaap, W. (Thoo)

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

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

13Hazeloger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

'15WlJnne, B.E. (Elbert)

í6Mulder, M.G. (Marco)

17Ploeg, G. (Gert)

18Klein, A.J. (tulan)

't9Boswl|k, G.W. (Genrln)

20van OlJkhulzon, E.H.P. (Piet6Í)

21

22

23

24

25

Totaa! ! I 1312t
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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 kandldaat &

kandldaatnummor
Naam kandidaat &
kandidaatnummer

H. (Hendrik)HaÉskamp, H.J. (HonkJan) 1 7

tttt
I I l4l
I I tít

3

trll

lttl

1

tttt

lttt

!!ll

!!
tr!!

M2a6l IIII0!

rtt
2 6

1

2Hoeve, G.W. (Wlm)

3Sanders, N.P.C. (Noölle)

4Hoddema, A. (Ton)

5van Bentem, C.D. (Danlölle)

6HazelaaÍ, R.G.H. (Roln)

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

IBor, M.K. (Rlen)

ovan DleÍon, K. (Klaas)

't0van der Salm, R.ÀJ. (Renó)

1',lvan der Kolk, M,K. (Monlquo)

12t€ Pas, G.W. (Gerwln)

13Bijsterbosch, J. (Jan)

'14Hazslogor Demmers, G. (Gabrlölle)

15Klandermans, P.G. (Pl6t)

í6Stutvoot, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Bsn)

18Velthuizsn, O.P. (Oswald)

't9van der Weerd, R.A. (Ronald)

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

Henken, H.G. (Hennie) 21

van don BÍink, Jansen C. (Corrlo) 22

van Lqouwen, J. (Johan) 23

van Schalk, P. (Pstor) 24

van Aperen, l.P. (lgor) 25

26

27Wessel, H. (Henk)

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

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

30Kouwenberg, E.R. (Edwln)

31van Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

4s

46

47

48

49

50

Subtotaal

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 cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat E

kandldaatnummer
Naam kandidaat &

kandldaatnummer

M. (Maarten) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) 1 8

I I l4l
I I tz/-

1

tltl

ttrl

2

1

1 3

I I t1l

ttll

ttll

I I 1412l I I I I0l

24

1

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

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

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

Ehronburg, H. (Hlllebrand) (m) 5

Hulbors, M. (Maijke) (v) 6

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

van Ov€rbook, T.A.A. (Thoo) (m) I

IAlka§, A. (Ahmot) (m)

10Wekx, C. (Constantl,ln) (m)

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

12van DoÍ!, A.C.À (Andrl€s) (m)

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

Bresser, A.H.M, (Ton) (m) 't4

Jonker-Veeno, A.G.M. (Allce) (v) 15

Erwlch, F.P. (Floris) (m) í6

HlskomullsÍ, W.G.M. (Wouter) (m) 't7

18Zsch, W. (Wljnand) (m)

Me[er, D.G. (Douwo) (m) 19

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

21Marlnkov, M. (Millca) (v)

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

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

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

25Lonsvolt-RuUs, Q.E. (Quirlne) (v)

26

27Burgman, R. (Rory) (m)

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

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

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

3'lMellvogel-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

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

33Pol-de Viss€r, J,C. (Jacqueline) (v)

34van der Moulen, E.H. (Edlth) (v)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

tlll

t!!l

!lll

!ttl

Subtotaal i 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: 9 SOPLUS

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

Naam kandldaat &

kandidaatnummsr

Sprik, G.C. (Gerrit) (m) 1 3

tt! 6

1

tttr

1

Hart, A.E.M. (Annsllos) (v)

1Germs, J. (Jakob) (m)

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

Walraven, P. (Paul) (m) 5

Mays, J.W.À (Joop) (m) 6

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

Ivan Loon, J.C.À (John) (m)

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

10TollonaaÍ, R. (Rob) (m)

11Sondors, F.G. (FÍans) (m)

12van Barneveld, F. (FÍltE) (m)

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

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

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

Böhm, J.F. (Joop) (m) 16

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

18Lodder, L.H.B. (LeendeÉ) (m)

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

20DonkoÍ, ÀC. (Slanle) (v)

21

23

24

?5

lttt
1

tttl

!!ll

Totaal I I t2tll
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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 cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

M. (Maíine) (v) 5

ttrl

I I 12

tlll
!ttl

tl
tlrl

1

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

3Slnke, J.C. (An,la) (v)

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

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

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

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

EBrulnlnk, E. (Enrln) (m)

IDuÍloux, F.P.J. (Frans) (m)

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

't1Schut, D.H. (Dlrk) (m)

12

't3

14

'15

16

17

18

't9

20

21

22

2X

21

25

Totaal ! ! I !7!
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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 cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

R.À (ArIan) 9

llrl

ttll
! I r3l

7

,l

tlll

tll!

ttll

trll

1

2Molenkamp, R.W. (Rob)

3Fransen, C.P. (CaÍla)

4Lle A Kwle, ÀM. (Mark)

do Jong, J.P.M. (Jacquellne)

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (PotèÍ)

IF6enstra, H,M. (Hisko)

Ivan Hassol, F. (Falco)

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

11Moulun, M. (Maalko)

12Batteau, J.M. (Jessska)

13

't4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

! ! l2l0l

Pagina L4 /t7

t!
II

ttl



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 cijÍer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erik) 1 6 3

tl 2 7

I r l4l
I t l8l

1

1

lltl
t I l2l

1

ttll

1

II!!

ttll

1

2Klaarsen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Olck)

4van DUk, D. (Dlck)

5Flnnoma, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W.H. (Horman)

7Engelbortlnk, W.A.À (Wout)

IWaínas, A. (Allard)

9de Groot, J.F. (Jan)

't0Adams, J.w. (Jan)

1íKos, G. (Glls)

't2Stolnmetz, P.À (Plot Holn)

13Nooteboom, A.H. (André)

14

15

't6

17

18

19

20

2',1

22

23

24

25

Totaal I ,l2l0l8l
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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 cUÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer,

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

E. (Erik) (m) 4

I I !r!
I l1l5l
rttt

tttt

tttl

,|

2Kolmus, R.F. (RobsÉ) (m)

iHuisman, W.O. (Wim) (m)

4Goos3ens, F,J.M. (Frank) (m)

E

6

1

I

I

10

11

12

13

14

't5

í6

'17

1E

19

20

2',1

22

23

24

25

Totaal I I a2t0t
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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 lUsten sprake van een verschil tussen enen[ds het aantal op deze ll.lst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lUst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelfik

stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

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

Lijstnumm
9l €ll .
naam

Reactio gemeentelijk
stomburoau/stomburoau voor het
openbaar llchaam op het verschll

Lljsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Lljsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stembureau/stom-bureau
voor hot oponbaar llchaam

57
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.3: CDA 58

1 van lijst 12 naar 8, soíeerfout428: AWP vo 47

21
Door st€mbureau getelde slem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.9:50PLUS 22

Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.20812: BBB 209

20
Door stembureau verkeerd gesorteerd biljet hoorde bij

deze lijst:1 stuks.13: Belang 19
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