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Model N 10-2

Proces-verbaa! 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
in maar12023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

NummeÍ
stembureau

16

Adres/locatie stembureau

SpoÉhal De Baggelaar
Westerveenslraal44, 3864 EN , Nijkerkerveen

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

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

Dag Maand Jaar

/, o3 'z.o 2 3
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

u oL) 2-e e@Datum:



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 JaaÍ

van As

van Leuveren

van Heuven
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Tijd (van - tot)
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3. Aanta! toegelaten kiezers

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

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (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 0//
B s)

Tel op +

c

8?8
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 B o'l

G I
Tel op +

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

F 7

8ts

D

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



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

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

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

É ,le - 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 vefularingen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben vooryedaan)

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

3

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.
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 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 ls met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let oo: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kaezers 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 rubriek 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 rn.

Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Naam voorzitter

J ' ,.,"r. V-n-*.uqrvlry\>
Namen stembureauleden

T Qt9oa

!,r.,^

e vc4^- li{,lz.^ cLN
? ,)t
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1

2

3

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1-WD
1

C

2 - ChristenUnie ? I
3-CDA I L
4 - Water Natuurlijk ï c

5 - PartiJ van de Arbeid (P v d A ) 2 d
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) í o

7 - Lokaal Wateöeheer 2 )
8 - AVVP voor Water, Klimaat en Natuur (, 5
9. sOPLUS I I
10 - Ondernemend Water I
11 - Partij voor de Dieren ., Z
12 . BBB .3 L )
13 - Belang van Nederland (BVNL) t 7



Bij

Model Na 31-2 Proces-verbaal van een gemeenteliik stembu reau/ste

gemeente/oPenba ar lichaam waar een central e stemoPnemlng wordt

lage 2: uitkomsten Per stembureau

'voor het oPenbaar lichaam in een

16

Sporthol De Boggeloor' Westerveenst root 44,

van het

Vul voor leder stembureau atzonderlljk deze blilage ln

Nummer stembureau

Locatie stembureau

3864 EN Nijkerkerveen

Vul hieronder de aantallen in zoals door het stembureau (zie rubriek 5 van hel

stembureau)

Het aantat tot de stemming toegetaten klezets (A + B + C=D)

Vul hieronder de aanlallen in zoals vastgesteld door het gemeentetiik stembureau'

Het totaalaantal getelde stembitletten (E + F + G = H)

' Tet voor dit onderdeet de aantallen stemmen die op elke liist ziin uitgebracht bii elkaar op

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

T€l

1. Aantal toegelaten kiezers

811A

Aantal geldige kiezersPassen

Aantal geldige stemPassen

kiezercPas)oísÍem-vta ingevuldeof(schrifleliikvolmachtbewijzengeldigeAantal

87B

0c

2. Aantal getelde stembilJetten

890E

Aantal ongeldige stembiljetten

kandidaateenopstemeen geldigemetstemAantal biljetten

Aantal blanco stembiljetten

7F

1G

898

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

tr
rubriekvanhet vervolgmetverderGaverschil.onverklaardeenISerNee

Ja, ga verder met rubriek 4'Í-,-1t:J meer
gegeven vooreen 4.

overtr , maar
ISml

Pagina L ll7
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

volmachtbewijien opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dil stembureau als volgt vastgesteld:

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik

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

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

Verklaar het verschil tussen hel aantal toegelaten kiezers en het aantal getetde stembilietten. Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin

Mogelijke verklaringen voor hst verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

.Íelop +

Aantal geldige stemPassen

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten get€ld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld'

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?tr

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?

Pagina2ltT
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B.2

c.2

D.2

tr



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 oÍ kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee.

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

aangetroffen. Deze stembescheiden ziln in aparte pakken verpakt en

vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gem€ente.

Noteer hier hel aantal stembiljetten, dan we, sÍeÍnpassen , votmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen

Pagina 3 /77



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, die of vier.)

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

Naam kandidaat E
kandldaatnummor

I

lMulder, S.E. (SJoerd) (m) 3 0

I I lr!
I l1l0l
M3!

2

I l1t7t
1

3

ttt!

2

!ttt

tttl

I l !91

1

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

van de WolÍshaar, A.À (Angèle) (v) I

HaklandeÍ, l.E. (lrls) (v) 4

Dijkman, M.C. (Mario Glalre) (v) 5

Rutgers, G.A. [foon) (m) 6

Bljwaard, W. (Wesley) (m) 7

Klol, M.A. (Marc) (m) I

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

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

RulJs-Boorsma, L.M. (Llly) (v) 1t

ds Boor, W. (wlebe) (m) 12

't3Hardam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

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

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

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

Noordstar, N.À (Nlels) (m) 17

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

Mackay, E. (EÍlc) (m) 19

20

21

22

23

24

25

Totaal

Pa9ina 4 lL7
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

Olik, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

3 4

ttl 4

a l2a7 |

den Brink, W.H. (Wout) (m) 1

4

tlll

trll

2

2

ltll

tlrl
,l

t I tll

Ir I

tll í1
trll

tttl

trl

I I ,l713a ! I I 15!

7 I

1

2Lokhorst, D.A. (Andró) (m)

aKramer-Schutto, M.M. (MaÍgrBst) (v)

4Zandvoorl, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Rsnó) (m)

6do Ho6r, C. (Kees) (m)

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

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

IZoetoman, N.J. (Nlols) (m)

10van den Brink, G. (Gi,ls) (m)

11Sloots, J.R. (Rol0 (m)

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

't3de Heer-Verhel,l , J.M. (Jolanda) (v)

't4van Hartan, D.J. (David Jan) (m)

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

1GWalraven, M.M. (Margrlet) (v)

17de Voc, P.J. (PlsteÍ) (m)

18Treep-Wolfswlnkel , M.H. (Marleen) (v)

't9van de Poll, J, (Jaap) (m)

20van de Fliort, M.J. (Maarton) (m)

21Plus, P. (Pleter) (m)

22van den Hardenberg, P.À (Alice) (v)

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

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

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

26

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

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

29van D[k, T.A. (Tonnls) (m)

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

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

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

33van Laar, H. (Hondrlk) (m)

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

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

3GDlk-FabeÍ, R.K. (Carla) (v)

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

38

39

40

4',|

42

43

44

45

46

47

48

49

50

III!

Subtotaal 1

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 vakie één ciifer. Begin rechts, met het laatste cijfer'

Naam kandidaat &
kandldaatnummoÍ

Naam kandldaat &

kandldaatnummer
den Es6onburg.APPeldoorn, J.

der Tas, M.AJ. (Marja) (v)

lll
3 I

2

tlll
I I tíl

1

ttll

tlll

tlll

lll!

!tll
I I l2l

3 6

!rl t!!l

tlll
tlll

Mtl

tl! íl

2

I I l8l6l I I I l0!

6I

1

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

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

4BÍonswuk, J,J. (Jeroen) (m)

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6VorEteeg, M. (Martlln) (m)

7Spokschoor, A.AL.M. (Arno) (m)

IHardeman, M. (Mlchol) (m)

9Dorrestun, Taal O.J. (Dldl) (v)

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

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

't2te BÍaks, D. (Dlck) (m)

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

14Koelswiln, T. (Tlneke) (v)

í5van Hsmmen, O.H.A. (Dlck) (m)

't6Kemp-van de Brug, J.M. (Annemarle)
(v)

17van 't Land, E.J. (Beí) (m)

18SeldonrlJk, P. (Pioter) (m)

19van Dllk, J.w.À (tu,o) (m)

20iltoosorman-garnoretaJ.E.(Anlta)
ívl

21de Jong, J.L, (JoÍosn) (m)

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

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

24Lucas, P. (Peter) (m)

25Zuldw[k-van Lontho, M.D. (Dltv) (v)

26

27KremeÍs, R. (Roel) (m)

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

/í0

41

4?

43

44

45

46

47

48

49

50

tlll

Subtotaat i
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)

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 cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

A.T.F. (Astrld) 2 I

Naam kandldaat E
kandldaatnummer

A.M. (Lex)

tll
1

tlll
1

tlll

1

!tll

ttll

I I l2l

1

!lll

t!!l

ltll

rtll

IM!
tlll

tlll

tlll

!lll

!!l!

I I I lí!

2

I I lZl

I I l3l9!

04

1

2van UltoÉ, O.H. (Dlrk)

3Sterk, M. (Mar,loleln)

4d6 Goede, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (MaÍk)

6van Klavsrsn, E.S. (Sverre)

7Ellkelonboom, M.J, (GÍeet)

Ivan E3, T.A.M. (Th6o)

9van der Vegte, F.G. (Fenneke)

10van der Marol, N. (Alco)

11do Graaí, Y.H.P. (Yvonne)

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

13Felllnger, M. (Marlken)

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

't5Schmltz, M. (Marc)

16van Blosborgon, M.J. (Rlta)

'17Bulthuls, J. (JeÍoon)

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

19Meeuwlss€n, M.A.T. (Margo)

20Boswijk, H, (Henk)

21van Oostenrt;X BruUn, M.E'H.
íMarlettel

22Godschalk, M.C. (Marcel)

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

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Beelsn, H. (Honnle)

28VlssoÍ, S.J. (Sjirk)

29RuuteÍ, J.C. (Jacob)

30WeU6ns, S.l.H. (Moon)

31Bakk6Í, J.W. (Judo)

32Korevaar, AW, (Aden)

33Baart, P.C. (Paul)

34tor Maton, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

4',1

42

43

u
45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 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 *t" ttn centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 5 PaÉii van de Arbeid (P'v'd'A')

Zet in elk vakje één cijfer' Begin r€chts' met het laatst€ ciifeÍ

Naam kandldaat &

kandldaatnummoÍ

M. (Mathilde) (v)
1 I

I I lt
I l4l

t1t
tl

tll

tll

1

1

tll
tll
tl l2t

tltl

tl tl

It

tl t2l8l

1

T. (Tom) (m)

Bruggen, S. (Llneke) (v)

Raus, J. (Jack) (m)

A. (Bort) (m)

N.A. (Annet) (v)

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

I
KruUÍ, C. (Kees) (m)

9
W.E.C' (Wlco) (m)

10
o.K. (otto) (m)

11
, P.G. (Petor) (m)

1Z
D. (Dlrk) (m)

13
S. (SlebÍsn) (m)

14
J.c. (Rlk) (m)

15
S. (StPan) (m)

16
D.C. (Dlco) (m)

17

't8

P.ÀM. (PotoÍ) (m)

't9
, J.G. (Johan) (m)

20
do vrlo6 H.l. (Ellon) (v)

21
Kreeftenberg, W'A' (Wllly) (m)

22
OUk, E.M. (Llesboth) (v)

?3
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 Partii (SGP)

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

Naam kandidaat &

kandldsatnummoÍ

der Wlnd, H.J. (Henk) 2 7

trll
l3l

,l

2

tl lzl

tlll

1

ttll

! I l1l
I t l1l

2

1

tlll

t I !5101

1

2van VreeswlJk, B.J. (Bert)

3PollndoÍ, L. (Lambert)

4van do, Weerd B. (Brounls)

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

6Kemp, B. (Bart)

7van Lagen, G. (GorÍlt)

IBoer, A.M, (Hans)

IHazeleger, W. (Wout)

10Schaap, W. (Theo)

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

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

'13Hazeleger, F, (Frans)

'14Bouw, E. (Edwln)

15WlJnne, B.E. (Elbsrt)

16Mulder, M.G. (Marco)

17Ploeg, G. (Gert)

16Kleln, A.J. (Arjan)

19Boswllk, G.W. (Gerwln)

20van Ol|khulzen, E.H.P. (Pleter)

21

22

23

24

25

Pagina9 /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: 7 Lokaa! Waterbeheer

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

H. (Hendrik)Hartskamp, H,J. (Henk-Jan)

tlrl

ttl!
I I 16l

,l 7

1

ttll

tll!

3

tlll

llll
1

lll!

IIII

!!ll

llll

1

2Hoeve, G.W. (Wlm)

3Sanders, N.P.C. (Noölle)

4Heddema, A. (Ton)

Evan Bentem, C.D. (Danlölle)

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

7van Noorl, G.J. (GeÉ Jan)

IBor, M.K. (Rlen)

Ivan Dleren, K. (Klaas)

't0van der Salm, R.ÀJ. (René)

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

12to Pas, G.W. (Gerwin)

't3BilstaÍbocch, J. (Jan)

'14Hazoleger Demmers, G. (Gabriölle)

15Klandermans, P.G. (Plet)

16Stutvoot, J.B. (Jan)

17Noorloos, B,G, (Ben)

18Velthulzen, O.P. (Oswald)

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

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

21Henken, H.G. (Hennle)

22van den Brlnk, Jansen C. (CorÍie)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Peter)

25van Aperen, LP. (lgor)

26

27Wessel, H. (Honk)

28van d6Í Llnden, V.S.C. (Vlncent)

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

30Kouwenberg, E.R. (Edwin)

3lvan 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

lll!

ttll

tlll

I I 1215l ! I I l3l
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar líchaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur
Zet in elk vakle één cijíer. Begin rechls, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Paauw, M. (Maarten) (m)Megen, J.G.W (Ron) (m) 2 9

! I l4r
I I t6t

2

1

1

tttt

ttrt

I I t3t tlll

,l I

ttrt

1

van Vlsrssen, M. (Uaartsn) (m)

Pham, N.T. (Thy) (v) 1

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

Ehrenburg, H. (Hillobrand) (m) I

Hulbor6, M. (MalJke) (v) 6

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

van Overbeek, T.A.A. (Thoo) (m) I

Alka§, A. (Ahmot) (m) 9

Wekx, C. (Constantljn) (m) 10

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

van DoÍt, A.C.A. (Andrlos) (m) 't2

van Duin, ÀM. (AÍmande) (v) 't3

Bresser, ÀH.M. (Ton) (m) 14

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

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

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

Zech, W. (Wl.lnand) (m) 1E

19MelleÍ, D.G, (Douw6) (m)

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

Marlnkov, M. (Mlllca) (v) 21

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

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

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

Lensvelt-Ruljs, Q.E. (Quirlno) (v) 25

26

Burgman, R. (Rory) (m) 27

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

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

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

31Mellvogel-Volk, S.T. (Tatlana) (v)

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

Pol.de Vlssor, J.C. (Jacqueline) (v) 33

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

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

t I t6t5t ! I I I0l
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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: I SOPLUS 
!

Zet in €lk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer'

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

G.C. (GoÍrlt) (m)

!III

1

I
I I 15

Ir!

1

tlll
Ill!

1

tlll

! tí t

I I ltl

I I lrl9l

1

2Hart, ÀE.M. (Annoll6s) (v)

3Germs, J. (Jakob) (m)

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

Walraven, P. (Paul) (m)

6Maya, J.W.À (Joop) (m)

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

8van Loon, J.C.À (John) (m)

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

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

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

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

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

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

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

16Böhm, J.F. (JooP) (m)

17Kres, J.D. (Anlo) (v)

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

19van Straton, À (Anton) (m)

20Donkor, ÀC. (Slanle) (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 cilfer'

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

M. (Martlne) (v) 3

!!! 1

tlll
tlll

1

!lll

tlll

tlll

trll

tlll

3

1

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

3Slnko, J.C. (Anla) (v)

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

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

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

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

8Brulnlnk, E. (Erwin) (m)

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

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

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

12

13

14

15

'16

't7

18

19

?0

?'l

22

23

24

25

Totaal I I I l8l
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ModelNa31.2:Proces.verbaalvaneengemeentelijkstembureau/stembureauvoorhetopenbaarlichaamineen
gemeente/openbaar lichaam *t" ttn centrale stemopneming wordt verricht

Liist: 11 PaÉii voor de Dieren

Zet in elk vakje één ciiÍer' Begin rechts' met het laatste ciifer

Naam kandldaat &

kandldaatnummar

R.À (Arlan)
,l 5

tl 2

t1 ll l

tlt
2

,l

tll

tll

I

1

tll

l3l3l

1

R.W' (Rob)

C.P. (Carla)

A Kwlo, ÀM. (Mark)

Jong, J.P.M. (Jacquollno)

Vllot, W.M. (Nanzz)

7
P.J. (Peter)

I
H.M. (Hiske)

9
Hassol, F. (Falco)

't0
Leeuwon, P.E.J. (Paul)

11
M. (Maalks)

12
J.M. (Jessoka)

13

14

15

16

17

18

't9

20

21

22

23

24

25

tll
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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: 12 BBB

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

Naam kandldaat &

kandidaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erlk) 3 0 7

I ltlg
! l2l9l
I I t3l

2

3

1

2

1

tlll

tlll

tlll

I l31617l

I

2Klaassen-BÍookhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Dlck)

4van OUk, D. (Dlck)

5Flnnoma, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W.H. (Horman)

7Eng€lbortl nk, W.A.A. (Wout)

IWarnas, A. (Allard)

Ido Groot, J.F. (Jan)

í0Adam3, J.W. (Jan)

11Kos, G. (GUs)

12Stelnmstz, P.A. (Plot Heln)

13Nooteboom, A.H. (Andró)

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: 13 Belang van Nederland (BVNL)

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

8

I 11!11
tttl

ttll

ttll

tttl

ttll

1

2Kolmus, R,F, (Robert) (m)

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

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

5

6

7

6

9

't0

11

12

13

't4

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

I I !í19!
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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 verschll tussen enenlds het aantal op deze

door het stembureau, en andezijds het aantal op deze liist uitSebrachte stemmen zoals

voor het openbaar llchaam?

lIst ul§ebrachte stemmen zoals vastgesteld

vastgesteld door het gemeentelijk

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

Lijstn
OÍ €Íl .

naam

Reactie gemeentelijk
st€mbureau/stembureau voor het

openbaar llchaam oP het verschil

LiJsttotaal zoals vastg€steld
door gemeenteli,k
ste mbu rea u/sto m-b u rea u

voor het openbaar llchaam

LiJsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

1 stuks.

stembureau getelde stem bleek voor €en andere

691: VVD 70
stembureau verkeerd gesorteerd biliet hoorde bij

lijst:1 stuks.28277: Lokaal \

1 van 9 naar 1 1, sorleerfout3311: Partij I 32

stem bleek voor een andere stuks.

heeft, er is een veschil van 2Door st€mbureau

36736712: BBB
stembureau verkeerd gesorleerd biljet hoorde bij

stuks.19T713: Belang

PaginatT /L7
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