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Model N í 0-2

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

De verklezing van de leden van het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe
in maar12023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

14
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Jan Steenhof 53 , 3862 MC , Nijkerk

Dag Maand Jaat

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:0O

íb. Stembureaugegevenstijdenstellinq(opl'rjstniveau)
Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag Maand Jaar

Datum: ,íl o 3 ?-o Z 3
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

X De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

2( Oc) o 3o
(tb -3 ^

z<>21 )



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

J.A Karssenberg t< oz 7<2Zz o7 3o

(Y o<.:H van de Kraats

van Workum

Loseman

Poorter

\AoZ 2.c23 ezAzo

0? 3c>

lv OoA.M

Luijmes I s-1 a= 2 <>Z3 lL( Oo

lr 'o3 Z<>27

J

J rí -oz ?oz3

rí aZ ZroZ3

H

Tijd (van - tot)

t-rJ oc

2t C>rc

(.i C2.

lq Ob

'2t oo

'z\ oo

[T-_-]



3. Aanta! 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 (schriftelijk of via ingevulde stem-
of kiezerspas)

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

A ?62
B óq
c o

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) Ez6
4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljeften 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 8r7
F í

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 2

8zy

D

H



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

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

tr A/EE - Ga dan door naar rubiek 6.

E JA - Vefulaar dan hiercnder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiUetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

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

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoevee! stembiljetten er minder zijn geteld

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

,L

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd 7
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 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
vetulaard, het resultaat van de telling wodt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaafl Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

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

tweede 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



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter 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 rubriek 9.

Naam voozitter

Namen stembureauleden

C- 1 o:r 
^^^o( ^'A Y,r. V,-x4*tv

l-l I t^à rnacJ

1

2

3 Y

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

Lijstnummer €n lístnaam Aantal stemmen

1.WD 5 3
2 - Christenunie

I ? I

3. CDA
,o
() I

4 - Water Natuurlijk t C
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) { 1
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ? 7
7 - Lokaal Wateóeheer 2 7
I - AWP voor Water, Klimaat en Natuur § I
9 . sOPLUS ,A q
10 - Ondernemend Water

I t

11 - Partij voor de Dieren 2 7
12. BBB / t Y
'13 - Belang van Nederland (BVNL)

I I



9
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 ioder stombureau aÍzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau: 14

Locatie stembureau Vrijgenaakt Gereformeerde Kerk, Ían Steenhof 53,

3862 tAC Nijkerk

1. Aantal toegelaten kiezers

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

stembureau)

Aantal geldige stempassen A 762

B 64Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftetiik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantal tot de stemmlng toogeleten klezers (A + B + C = D)

Jel op +
c 0

826

2. Aanta! getelde stembilietten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenteliik stembureau.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantal gelelde slembllletlen (E + F + G = H)

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

E 817

op+

F 5

G 2

824

3. Verschil tussen het aantat toegelaten klezers 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.

rIlaaÍ een gegeven voor at meer

of minder is en neem de over. Ga daarna verder met rubriek 4

E Nee, er is een onverklaard verschil. Ga verder met hetvervolg van rubriek 3'

Pagina I /17
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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

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

volmachtbewijzen opnieriw geteld en h€l aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

Het aantal lot de stammlng toegelaten kiezers door het gemeentellik

stombureau. Tet opt A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

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

Verklaar hetyersch/ Íussen het aantal toegelalen kiezers en het aantal getelde stenbilietten. Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaing ziin'

Mogelljke vorklarlngon voor het verschll

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan'

762Aantal geldige stemPassen

64volmachtbewi.izen (schriftetijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)Aantal geldige

0Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méer stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten goteld.

Hoeveel stembiljetten zi.ln er minder geteld?E 2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembil.let te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiliet 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? 2

?agina 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 gecomblneerde stemmingen

Zijn er stembil,etten, slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

E Nee.

! Ja, er zijn stembiljetten/stem(plus)passen/volmachtbewilzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en

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

Noteer hier het aantal slembiljetten, dan walsÍempassen, volmachtbewiizen ol kiezerspassen daÍ is aangetroffen.

Pagina3 /t7



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

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

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

ulder, S.E. (Sloerd) (m) t3t 1t

7

2

!lll
tlll

1

tll
tlll

ttl!

tll

1 2

5 3

,|

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

3van de Wolfshaar, ÀA. (Angèle) (v)

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

5D[kman, M.C. (Marle Glalre) (v)

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

7BUwaaÍd, W. (Wesloy) (m)

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

9ds Jong, M.l.C.À (MYrlam) (v)

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

't1Ruljs-Boersma, L.M. (LllY) (v)

12do Boer, W. (Wiebe) (m)

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

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

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

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

't7Noordstar, N.À (Nlols) (m)

'18Dekker, D.R. (DlÍk) (m)

19Mackay, E. (Eric) (m)

20

21

22

23

?4

25

Totaal

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

Liist: 2 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

I t9!9t
3

2 5

!al
IMI

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

tlll

DlJk, C. (Gatlo) (m)

tll 1l
2

tl

i r2tet

M2a
11

tlll

llll
! I l1l
tll!

tlll
!lll
tlll

,|

tlll

tlll

tlltll 1

1 4 1 2 9

a117a0l

1

ILokhorst, D.A. (Andró) (m)

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

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Renó) (m)

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

7V€Ídam, J.H. (Jos) (m)

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

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

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

1ísloots, J.R. (RolD (m)

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

í3de Heer-VerheiJ , J.M. (Jolanda) (v)

't4van Harten, D.J. (Oavld Jan) (m)

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

í6Walraven, M.M. (Margriet) (v)

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

18Treep-WolÍswlnkel , M.H. (Marloen) (v)

't9van de Poll, J. (JaaP) (m)

20van ds Fllort, M.J. (Maarton) (m)

21Plug, P. (PlotoÍ) (m)

22van don Hardonberg, P.A. (Alica) (v)

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

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

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

26

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

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

29van Dllk, T.À (Tonnls) (m)

30BÍulns, R.M. (Roy) (m)

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

32Dljkstorhuls, H.L. (Harko) (m)

33van Laar, H. (HondÍlk) (m)

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

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

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

37van den BÍandhof, G.J. (GeÍard) (m)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal i 1 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: 3 CDA i

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

den Essenburg-AppoldooÍn, J.
der Tas, M.A.J. (Marja) (v) t4l5t

4

1

1

I I lr!
I I 11!

tlll

!lll

ttll

rtll

tlll

tl!

tlrl
tlrl

1

I l3l0l

,|

1

II

I 6 0

I !8161

1

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

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

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

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6Vsrstosg, M. (Martijn) (m)

7Spokschoor, AA.L,M, (Arno) (m)

IHaÍdeman, M, (Mlchel) (m)

9Dorr.stiln, Íaal D.J. (Didi) (vl

10Helsen, T.P.G. (DoÍus) (m)

í1BokkeÍs, H.J. (Harry) (m)

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

13Doopor, H.F. (Hessol) (m)

14Koelewlln, T. (Tlneke) (v)

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

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

17van'l Land, E.J. (BeÉ) (m)

18Seldenrllk, P. (Ploter) (m)

19van Dilk, J.W.A. (AsJe) (m)

20Rioosterman-aarneveld, ÀE' (Anita)
(v)

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

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

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

24Lucas, P, (Peter) (m)

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

26

27Kremors, R. (Roel) (m)

28

29

30

3'l

32

33

34

36

37

38

39

40

42

43

u
45

46

47

48

49

50

Subtotaa! 1 Subtotaal i. 2

Paíina 6 lL7
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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: 4 Water Natuurlijk
Zet in €lk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

I

lMeler, A.T.F. (Astrld)

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

A.M. (Lex) tltl

I I lí!

1

! t4t4t
1

2

1

5 0

ttrl

ttll

!tll

0

1

2van Ultoí, D.H. (DiÍk)

Sterk, M. (MarJoleln)

4de Goode, H.P. (Hans)

5Holtsleg, M. (Mark)

6van Klaveron, E.S. (Svorre)

7EUkelonboom, M.J. (Grset)

8van Es, T.A.M. (Theo)

Ivan d6Í Vegts, F.G. (Fenneke)

10van der Marel, N. (Alco)

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

12Hord{k, J.W.H. (Jelle)

13Folllnger, M. (Marlkon)

14Zwetsloot, M.A.C, (Monlque)

15Schmltz, M. (Marc)

16van BlosboÍgen, M.J. (Rlta)

't7Bulthuis, J. (Jeroen)

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

19Meeuwlssen, M.ÀT. (Margo)

20Bosw[k, H. (Henk)

21van Oosterwijk Bruijn, M.E.H.

ÍMarietto)

22God3chalk, M.C. (Marcel)

23van Gorwsn, M.H.F.M. (Monlque)

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beelen, H. (Hennls)

28Visser, S.J. (Slirk)

29Ruijter, J.C. (Jacob)

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

P.C. (Paul)

J.W. (Judo)

', A.w. (Ar,len)

34tor Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ttll

ttll

trl!

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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

, M. (Mathllde) (v) I t3t5t

4

1

I I lt!
llll

,|

tl
ltll

!tll

llll

lll 1

llll
tlll
tll

4 3

1

2Brands, T. (Tom) (m)

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

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

5Veenstra, A. (Bert) (m)

6Kri,gsman, N.A. (Annet) (v)

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

8do KrulJÍ, C. (Kees) (m)

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

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

't1Splttèler, P.G. (Peter) (m)

't2WestoÍhoÍ, D. (Dirk) (m)

13Bulst, S. (Slebren) (m)

14DolJó, J.C. (Rik) (m)

't5Kelanl, S. (Slpan) (m)

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

't7Mast, P.A.M. (Peter) (m)

18Stapper-Bosman,MI. (Marie LuPó)

Ívl

í9KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

?0Nab, do Vrles H.l. (Ellen) (v)

21Kreeftenberg, W.À (WillY) (m)

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

23Weoda, 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 ciifer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

dor Wlnd, H.J. (Henk) t t2t9l

!l
!tll

ttll
I I lsl

tlll
!!ll

1 1

1

4 4

tlll
tll!

tll!

1

2van Vreesw{k, B.J. (BeÉ)

3PollndsÍ, L. (Lambert)

4van de, Weerd B. (BÍounls)

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

6Kemp, B. (Bart)

7van Lagon, G. (Gerrlt)

8Bosr, ÀM. (Hans)

9Hazeleger, W. (Wout)

10Schaap, W. (Thoo)

11van dsn Broek, B.J. (BaÍend)

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

13HazelegoÍ, F, (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

15Wl,lnne, B.E. (Elbsrt)

16Mulder, M.G, (Marco)

17Ploeg, G. (Gert)

18Klein, A.J. (Arlan)

't9Bo3wlik, G.W. (Genrin)

20van Dijkhulzen, E.H.P. (Pietsd

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummsr

Naam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

H. (Hendrlk)
Hartskamp, H.J. (HenkJan) t2t0! tlll

llll
1

5

t!!l
lll!
!!l 2

2 7

t!t!!

tlll

lll!

tlll

tlll

!lll

tlll

tlll

tlll

1

I I l2l8l

1

2Hoeve, G.W. (Wlm)

3Sanders, N.P.C. (Noölle)

4Heddema, A" (Íon)

van Bentom, C'O. (Danlölle)

6HazolaaÍ, R.G.H. (Reln)

7van NooÍi, G.J. (Gert Jan)

IBor, M.K. (Rlen)

Ivan Dieron, K. (Klaas)

10van der Salm, R.A'J. (Renó)

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

12to Pas, G.W. (Gerwln)

í3B[sterboach, J. (Jan)

14Hazeloger Dommo13, G. (Gabrlölle)

'15Klandermans, P.G. (Plet)

16Stutvoet, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Bon)

18Velthuizen, O.P. (Oswald)

í9van der Weerd, R.A. (Ronald)

20van den Wlldenbsrg, J.ÀG.M. (Judlth)

2',1Henken, H.G. (Hennio)

22van d6n Brlnk, Jansen C. (Corrie)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schalk, P, (Petor)

25van ApoÍen, l.P. (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

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

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

30Kouwonberg, E.R. (Edwln)

3ívan Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

3E

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

?alina l0 /t7

Lijst: 7 Lokaal Waterbeheer

Zet in elk vakje óén cijfer' Begin rechts, met het laatste cijfer'
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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 ciiÍer'

Naam kandidaat &
kandldaatnummsÍ

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

M. (Maarton) (m)
Megen, J.G.W. (Ron) (m) I a2t 3l !lll

!lll

2

ll 8

i1r 6

5 0

I I l1l
tlll

llll

tlll

tlll
tlll
tlll

tlll

llll

tlll

tll!

tlll

1

1

!l

I lslrl

tll!
!rll

llll

1

2van Viors6on, M. (MaaÉ8n) (m)

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

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

5Ehronburg, H. (Hillebrand) (m)

6Hulbers, M. (Ma[ke) (v)

7ln 't Veld, M. (MaÉUn) (m)

Ivan Overb€ok, T.ÀÀ (Thoo) (m)

IAlka9, À (Ahmot) (m)

10Wekx, C. (Constantun) (m)

11Schuur, W.À (Wlllem) (m)

12van Dort, ÀG.À (Andrles) (m)

13van Duln, ÀM. (AÍmando) (v)

14Bressor, ÀH.M' (Ton) (m)

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

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

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

18Zoch, W. (WlJnand) (m)

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

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

21Marinkov, M. (Mlllca) (v)

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

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

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

25Lonsvelt-Rull6, Q.E. (Qulrine) (v)

26

?7BuÍgman, R. (RorY) (m)

28Manders, P.G.À (Paul) (m)

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

van DiJk, J.C. (Hans) (m)

3íMoUvogol-Volk, S.T. (TatJana) (v)

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

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

34van d€r Meulen, E.H. (Edith) (v)

35

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 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 cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

G.C. (Gerrlt) (m) 1a7 t

5

1

I I ltl

tll!

llll

llll

,l

M3l

,l

tl

2 9

1

2Harl, ÀE.M. (Annolles) (v)

3Germs, J. (Jakob) (m)

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

aWalraven, P. (Paul) (m)

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

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

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

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

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

't1Sonders, F.G. (Frans) (m)

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

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

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

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

16Böhm, J.F. (JooP) (m)

17Kros, J.O. (Anlo) (v)

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

í9van StÍaton, A. (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 ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

I

lGroenewegen, M. (Maílne) (v) a2/

!t I

I I t7l
1

rtl

tlll

tlll

1 1

1

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

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

4van Es, A (Ad) (m)

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

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

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

IBrulnlnk, E. (Erwln) (m)

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

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

1'lSchut, O.H. (Dirk) (m)

12

13

14

't5

't6

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 stemopneminB wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

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

Naam kandldaat &

RA. (ArJan) I títst
2

4

I I lZl
1

llll
tlll

2

ttll

tlll

tlll

IIII

!lll

I t l1l

2 7

1

2Molonkamp, R.W. (Rob)

3Franson, C,P. (Carla)

4Lle A Kwie, ÀM. (Mark)

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

6van Vllet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J, (Peter)

IFeenstra, H.M, (Hlske)

9van Hassel, F. (Falco)

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

11MoullJn, M. (Maalke)

't2Batteau, J.M. (Jesseka)

13

14

't5

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 eén cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummeÍ

Hertog, E.W.J. (Erlk) tí!7t4!
2 0

1 3

3

Mg
IMI

1

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D, (Dlck)

4van Dljk, D. (Olck)

5Flnnoma, J.M. (Jochom)

6Ubbink, W.H. (Herman)

7Engelbortink, W.ÀA. (Wout)

8Warnas, À (Allard)

Ido GÍoot, J.F. (Jan)

10Adam6, J.W. (Jan)

11Kos, G. (Gijs)

't2steinmetz, P.A. (Piet Hoin)

13Nootoboom, ÀH. (Andró)

14

15

16

17

IE

19

20

2',1

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 ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

E. (Erlk) (m) t2l

I

ttll

t!

!l!!

1

Kolmus, R.F. (Robort) (m)

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

4Goos6enE, F.J.M. (Frank) (m)

6

7

I

9

'10

1',|

12

'13

14

15

'16

17

18

't9

20

21

22

?3

24

25

Totaal 1 1
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

er voor een of meer liJsten sPra ke van een verschll tussen enezlJds het aantal op deze llJst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en anden[ds het aantal oP deze

voor het openbaar lichaam?

lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelijk

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

Ja -> Vul de navolgende tabel in en geeÍ zo mogeliik een verklaing.

LUstnumm
eren-
naam

Roactlo gemeentolUk
stembureau/stembureau voor het

openbaar lichaam oP het verschil

LUsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stembureau/stem-buroau
voor het openbaar llchaam

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

getelde stem bleek voor een andereDoor stembureau

lijst:1 stuks.t702: Christer L71
verkiezingsdag er 27 stemmen zijn geteld en vandaag

er 2828277: Lokaal !
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