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

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

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

17
De Voorpost
Nieuwe Kerkstraat 81 , 3864 EC , Nijkerkerveen

Dag Maand Jaat

1 5-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

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

Dag Maand Jaar

Datum \< (J]> 2o\z
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)

2r Qa <'-2- 3o
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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 Jaar

W Bouw

/S OJ 2Ë3
07, 0s

4r oà
(r. Doornhof

BastW

den Hertog

Vastenburg

/i- CIï lo23
/í /)) JnEs
/§ a) lctlt

/tr d§ 2c 2.t

0) cd

2t od

eQ od

ír cet
a

Ltt ,70

2t 4)
/1 èo

2t àa
l? la
2r CA

M.

G.J van Dijkhuizen /tr c3 2czt

/l 03 2n2t

/ï 0\ 2)

J

h,

Tl.|d (van - tot)

l<t 0o

o2 ta

/4 og

o2 )c)
/tl Ctè

o2 '?él

2t O6

Oi ,lc
,,,AI oo

o2 30
2t dn

02 .?o

T-T-l



3. Aanta! toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, 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 111
B t)d
c C)

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) il J5

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 Ír 13
F lC)

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
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5. Verschil 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
(rubriek 4, onderdeel H)?

ts rueg - Ga dan door naar rubiek 6.

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

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljeften 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 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 vefularingen 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
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-vehaal. Ook als het stembureau het niet eens ls met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar2 Noteer die dan ook.
Let oo: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kaezers 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 stemöus, 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 voozitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen n.
Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Naam voozitter

àht^.t
Namen stembureauleden

I

1

2

3

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

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

Lijstnummer en lÍstnaam Aantal stemmen

1.WD l I

2 - ChristenUnie
I ? J

3-CDA t o ]
4 - WateÍ Natuurli;k ) 6
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 3 S
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

I q (,

7 - Lokaal Waterbeheer l 3
8 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur t 9(')
9 - sOPLUS 3 3
10 - Ondernemend Water 7
'l l - PartU voor de Dieren 5 Z
12. BBB 3 8 3
13 - Belang van Nederland (BVNL) I g
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

r lichaam in een

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor leder stembureau aÍzonderlljk deze bulage ln.

Nummer stembureau: 17

Locatie stembureau De Voorpost, Nieuwe Kerkstraat 81,

3864 Ec Nijkerkerveen

1. Aantal toegelaten kiezers

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

stembureau).

Aantal geldige stempassen A 999

B 136Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

Het aantat tot de stemmlng toegolaten klezerc (A + B + C = D)
.Telop .

c 0

1135

2. Aantal getelde stembilietten

Vul hieronder de aantallenin zoals vaslgesteld door het gemeenleliik stembureau

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaalaantel getelde stembluetten (E + F + G = H)

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

E 1124

F 10

T6l op +
G 2

1136

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 reau een gegeven voor VE meer
tr minder is en neem de over. Ga daarna verder rubriek 4

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

Pa$ina t lL1
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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 gemeentelUk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

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

Hetaantattotdestemmint:;i:1iz::.,ï,;,:;.;iT;1;i;:;:,:i

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

Verktaar hetyersch/ Íussen het aantal toegelaten kiezers en het aanlal getetde stembilietten. Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

Mogelijke verklaringen voor hot verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

1135

999Aantal geldige stempassen

136Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik ot via ingevutde stem- of kiezerspas)

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

tr Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?E

Nee, er zijn minder stembil,etten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?!

1

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? 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

4. Bij gecombineerde stemmingen

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

E Nee.

tr Ja, er zi)n stembiuetten/stem(plus)passen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden zijn in aparte pakken verpakt en

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen dal ls aangetroffen.

Pa9ina 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 lijst en kandidaat

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

Lijst: l WD
Zet in elk vakje één ciiÍer. Begin rechls, met het laatste cijfer,

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

S.E. (Sloerd) (m) I t3t9t
1

9

2

MZl

I I Iít

1 6

!ttt
I I t1t
t!!l

7 1

1

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

van do Wolíshaar, A.À (Angàls) (v) 3

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

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

RutgeÍs, G.A. (Toon) (m) 6

Bijwaard, W. (Wesloy) (m) 7

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

do Jong, M.l.C.A. (Myrlam) (v) I

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

RuUs-Boersma, L.M. (Llly) (v) 11

de Boer, W. (Wlsbs) (m) 't2

Hardam-Postma, G.J. (Gorda) (v) 't3

Llnnenbank, R.H.A. (Romco) (m) 't4

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

Tibbon, M.D. (Manon) (v) 't6

Noordstar, N.A. (Nlols) (m) '17

Dakkor, D.R. (Dirk) (m) 18

Mackay, E. (Erlc) (m) 19

20

21

22

23

24

25

Totaal

Pagina 4 177
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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 kandldaat t
kandldaatnummor

DiJk, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &
kandldaatnummsr

I t5t8t
3

2 5

Itl
I I tzt

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

!ttt

ttl!

t9!
2

tttt
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4
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ttt

9 I 9

araaa l1a0a7l

1

Lokhorst, D.A. (Andró) (m) 2

3KramoÍ-Schutte, M.M. (Margroet) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Ronó) (m)

6de Hser, C, (Kees) (m)

7Verdam, J.H. (Jo3) (m)

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

oZooteman, N.J. (Nlels) (m)

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

Sloots, J.R. (RolÍ) (m) 11

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

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

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

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

16WalÍavon, M.M. (MargÍiet) (v)

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

Treep.Wolfswinkel , M.H. (Marleen) (v) 18

van de Poll, J. (Jaap) (m) 't9

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

z1Plug, P. (Pleter) (m)

22van den Hardenborg, P.A (Allce) (v)

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

MaÍkus, M.H. (Hulg) (m) 24

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

26

van den Barg, W. (Wm) (m) 27

Zomer, J.Y. (Judlth) (v) 2A

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

BÍuln§, R.M. (Roy) (m) 30

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

DUksterhuls, H.L. (HaÍke) (m) 32

van LaaÍ, H. (Hendrik) (m) 33

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

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

Dlk-FabeÍ, R.K. (Carla) (v) 36

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

38

39

40

4',|

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal I 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: 3 CDA i

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

den EssenbuÍg-Appeldoorn, J,
der Tas, M.AJ. (Marja) (v) I t5t5t

2

1

1

3

I lglzl
tttl

tltl

tlll

ttll

! t1t
4

1 0 5

ttll

!llr

0

I 11!0151

1

2Pansler, G.À (Àbert) (m)

3van der Hellden, W.J.Í. (Wimlan) (m)

4Bronsw[k, J.J. (Jeroen) (m)

5Obblnk, M. (Mark) (m)

6Versteog, M. (Martijn) (m)

7Spekschoor, A.ÀL,M, (Arno) (m)

IHaÍdeman, M. (Mlchel) (m)

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

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

't1Bokk6Ís, H.J. (Harry) (m)

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

't3Doopar, H.F. (Hessel) (m)

14Koelewlln, T. (Tlneks) (v)

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

16
K6mp-van de Brug, J.M. (Annemarle)
(v)

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

DUk, J.w.À (AsJe) (m)

P. (Pleter) (m)

Kloosterman-Barnsveld, A.E. (Anita)
ívl

20

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

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

?3Dijkstra, J.G. (Jan) (m)

24Lucas, P, (Peter) (m)

25Zuidwllk-van Lonthe, M.D. (Oity) (v)

26

27Kramers, 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

Subtotaal : 1 Subtotaal 2

Totaal 11 +21
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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: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

, ÀT.F. (Àetrld)

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

A.M. (Lex)

tttt

ttll

tttl

t t3t4t

3

5

tttr
3

5 6

tttt

ttrl

ttrl

1

1

65

0

1

2van Ultort, D.H. (Dlrk)

3Sterk, M. (Marjololn)

4do Goedo, H.P, (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klavergn, E.S. (Sverre)

7ElJkèlenboom, M.J. (Greet)

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

9van der Vegto, F.G. (Fennoko)

10van der Marel, N, (Alco)

11de GraaÍ, Y.H.P. (Yvonne)

12HoÍdUk, J.W.H. (Jslle)

13Felllnger, M. (Marlken)

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

15Schmltz, M. (Marc)

16van Blosbergon, M.J. (Rlta)

't7Bulthuls, J. (Jeroen)

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

19Mo€uwlsson, M.A.T. (Margo)

Boswijk, H. (Henk) 20

van Oost€rwijk BÍuiln, M.E.H.
ÍMariettel

21

Godschalk, M,C. (Marcol) 22

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

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

Beelen, H. (Honnle) 27

Visser, S.J. (SJlrk) 28

Ruijter, J.C. (Jacob) 29

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

31Bakker, J.W. (Judo)

32Korevaar, A.W. (Arlen)

33Baaí, P.C. (Paul)

34teÍ Maton, F, (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal i 1 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 één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cilfer

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

Maljer, M. (Mathilde) (v) t t2t5t

4

! I ltl
í

ttt!

tlll

tt!!

I I tíl

tttt

tt

tttt

1

!!tl
lttt

2

3 5

1

Brands, T. (Tom) (m)

van Bruggon, S. (Lineke) (v)

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

Veonstra, A. (Boí) (m) 5

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

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

de Kruljí, C. (Kees) (m) 8

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

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

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

12Westerhof, D. (Dlrk) (m)

't3Bulst, S. (Slebren) (m)

14Doljé, J.c. (Rik) (m)

15Kolani, S. (Sipan) (m)

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

Mast, P.ÀM. (Peter) (m) 17

StappsÍ-Bosman, M.L. (Marie Lupó)
ívl

't8

KÍulthof, J.G. (Johan) (m) 19

20Nab, de Vrles H.l. (Ellon) (v)

21Kre6Ítenborg, W.A. (Wllly) (m)

22van DiJk, 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 cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

der Wlnd, H.J. (Henk) t t9t5t
3

6

ttt!
r I t2t

3 3

1

tttt
1

lltt
tttt
I I t2l
IIII

!ttt

llrl

4

1 4 7

,|

2van Vreeswljk, B.J. (BoÉ)

Pollnder, L. (LambeÉ) 3

van do, Woerd B. (Breunls) 4

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

Kemp, B. (Bart) 6

van Lagen, G, (Gorrlt) 7

Boer, ÀM. (Han.) I

oHazeleger, W. (Wout)

Schaap, W. (Thoo) 10

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

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

Hazeleger, F. (Frans) 13

Bouw, E. (Edwin) 14

Wijnne, B.E. (Elbert) 15

16Mulder, M.G. (Marco)

Plosg, G. (Gort) 't7

Klein, A.J. (ArJan) 1€

Boswl|k, G.W. (Gerwln) 19

van DUkhulz€n, E.H.P. (PieteÍ) 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: 7 Lokaal Waterbeheer
Zet in elk vakje één cijfer. Begin Íechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

Naam kandldaat &
kandidaatnummeÍ

I

lBos, H. (Hendrik)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) I a2t2/ I t tlt

l ít

5

It I

I I tít

1

!ttt

tttr

tttt

2

tttt

tttt

tttr

tttt

3 6

1

Hosve, G.W. (Wlm) 2

Sanders, N.P.C. (Noölle) 3

Heddoma, À (Ton) 4

van Bentem, C.0. (Daniöllo)

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

van Noort, G.J. (GeÉ Jan) 7

BoÍ, M.K. (Rlon) I

van OleÍen, K. (Klaas) 9

van der Salm, R.ÀJ. (Renó) 10

van dar Kolk, M,K, (Monlquo) 11

to Pa6, G.W. (Gorwln) 12

BilstoÍbosch, J. (Jan) 't3

HazslegeÍ DemmeÍs, G. (Gabriölle) 14

KlandeÍmans, P.G. (Plet) 't5

Stutvoot, J.B. (Jan) 16

Noorloos, B.G. (Bon) 't7

Velthulzen, O.P. (Oswald) 't8

van dor WeeÍd, R.A. (Ronald) 1S

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

Hsnken, H.G. (Hennle) 2',l

22van den Brlnk, Janson C. (Corris)

van Leeuwen, J. (Johan) 23

van Schaik, P. (Peter) 24

van Aper6n, l.P. (l9or) 25

26

We3sol, H. (Henk) 27

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

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

Kouwenborg, E.R. (Edwin) 30

van Loo, E. (Evert) 3í

van der Kolk, J. (Jan) 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaa! Subtotaal i 2

I3

2

Totaa! (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: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandidaat I Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Megen, J.G.W. (Ron) (m) I t3t8t M. (Maarten) (m) tttt

1

2

ttlt

tttl

ttrl

ttrl

2

tttl

t!!l

tllr

1

I r l1l
i itizr rt!!

ttll ttll

5 7

I I lslTl

0

,|

2van Vlersson, M. (MaaÉen) (m)

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

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

5Ehrenburg, H. (Hlllebrand) (m)

6HuiberE, M. (Mauke) (v)

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

Ivan Ovorboek, T.AÀ (Theo) (m)

9Alka§, A. (Ahmet) (m)

10Wekx, C. (Constantijn) (m)

Schuur, W.A (Wlllom) (m) 1í

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

van Duln, ÀM. (Armande) (v) 13

Bresser, ÀH.M. (Ton) (m) 't4

JonkoÍ-Vsens, ÀG.M. (Allcs) (v) 15

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

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

18Zoch, W. (Wllnand) (m)

19Msller, O.G. (Douws) (m)

20ReiieÍman, M.P. (Mark) (m)

21Marlnkov, M. (Mlllca) (v)

22van Dl.lk, T. (Tlm) (m)

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

Noouon, W.F.J.M. (wlm) (m) 24

25Lonsvelt-RuiJs, Q.E. (Qulrlne) (v)

26

27BuÍgman, R. (Rory) (m)

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

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

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

3íMellvogel-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

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

33Polde Vlsser, J.C. (Jacquellne) (v)

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

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

G.C. (Gerrlt) (m) l'll2l
,l

1

lgl

1

tlll

llll
tlll

llll

lll!

2

It I

! I 13!

3

ttll

!!ll

lll

3

1

2Hart, AE.M. (Annell6s) (v)

Germs, J. (Jakob) (m)

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

5Walraven, P. (Paul) (m)

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

Bouwman, W.W.M. (Wl) (m)

6van Loon, J.C.A" (John) (m)

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

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

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

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

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

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

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

't6Böhm, J.F. (Joop) (m)

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

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

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

20Donker, AC. (Sjanie) (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 cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

M. (Martlne) (v) I t t4!
1

tttl
! I lír
I I tlt

,|

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

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

4van E6, À (Ad) (m)

Cde Haas, B. (Bas) (m)

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

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

IBrulnlnk, E. (Enrln) (m)

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

10KaÍdolus, J,P. (Jouke) (m)

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

12

13

14

15

16

'fl

18

í9

20

21

22

23

24

25

ltll

tlll

Totaal 7
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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: 11 Partii voor de Dieren

Zet in elk vak,e een ciiÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandldaat &

roters, R.À (ArJan) ! t1t5t
4

6

I I ltl

l!
! ! 11!

llll
lll!

2

tlll

trl!
!!l!

tlll

tll

3 5

1

2Molenkamp, R.W, (Rob)

a
Frans6n, C.P. (Carla)

4Llo A Kwlo, ÀM. (Mark)

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

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (Peter)

8Feenstra, H.M. (Hlske)

9van Hassel, F. (Falco)

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

't1Moulun, M, (Maalke)

12Batteau, J.M, (Jesseka)

13

14

15

í6

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 cijÍer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Herlog, E.W.J. (Erik) t3t0l2t
2 4

3 4

7

I I lzl
tttt
ttr 1

1

I I I1t

6

ttlt

1

Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola) 2

IDavelaar, D, (Dick)

4van Dijk, D. (Dick)

5Flnnema, J.M. (Jochem)

Ubblnk, W.H. (Herman) 6

Engolbertlnk, W.AÀ (Wout) 7

Warnas, A. (Allard) I

de Groot, J.F, (Jan) 9

Adams, J.W. (Jan) 10

Kos, G. (G[s) 11

Stolnmotz, P,À (Piet Hoin) 12

Nootoboom, A.H. (Andró) 13

14

í5

't6

17

'18

19

20

21

22

23

24

25

!!ll

!!tl

3 I 3
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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 ci.jÍer. Begin rechts, met het laatste cufer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummsr

E. (Erlk) (m) I t2t0t
1

2 7

2

tttt

ttll

tttr

t!!!

tt!!

1

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

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

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

5

6

7

I

9

't0

11

't2

13

14

í5

í6

17

18

19

20

2',|

22

23

24

25

Totaal 5 0
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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 llJsten sprake van een verschll tussen eneziJds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

door het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentel'tJk

stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

Lijstnumm
eren-
naam

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

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

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

ro7
Er is een verschil, omdat er verkeerd is geteld op het

stemburo. Drie maal nageteld, het zijn er í 07.2: Christer 106

t46 t47
Door stembureau verkeerd gesorteerd biljet hoorde bij

deze lijst:'l stuks.6: Staatkur

57
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijstrl stuks.8: AWP vo 58
0oor stembureau getelde slem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.36 3511: Partij l

49
Er was één stem verkeerd gesorteerd, die is in deze

lijst toegevoegd13: BelanB 49
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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 l[sten sprake van een verschll tussen enezlds het aantal op deze llJst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld

door het stembureau, en andez[ds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaar llchaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

E Ja -> Vut de navolgende tabel in en geef zo mogeliik een verklaring

Lijstnumm
eren-
naam

Reacti€ gomoentellik
stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam op het verschil

Lilsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stombur€a u/stsm-bureau
voor het openbaar lichaam

Lijsttotaal zoals vastgestold door
stembureau

Er is een verschil, omdat er verkeerd is geteld op het

stemburo. Drie maal nageteld, het zijn er 107.LO72: Christer 106

L47
Door stembureau verkeerd gesoíeerd biljet hoorde bij

deze lijst:1 stuks.6: Staatku 746
Door stembuíeau getelde stem bleek voor een andere

lust:1 stuks.578: AWP vo 58
Door stembureau getelde stsm bleek voor een andere

lijst:'l stuks.35361L: Partij r
Er was één stem verkgerd gesorteerd, die is in deze

lijst toegevoegd5013: Belang 49

telverschil, 3x nageteld1051033: CDA
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