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Model N 10-2

Proces-verbaat 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

21
Woonzorgcentrum De Stoutenborgh
Sportweg 23 ,3871HK, Hoevelaken

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

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

Dag Maand Jaar

Datum
I 5 o% 2rcz3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

.L\ OO 2v oo



2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Vooíette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar

J.W

Tijd (van - tot)
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3. Aantal toegelaten kiezers

Aanta! 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 I lto
B i röí
c t 22ct

Tel op +

t'7Zq
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 E tl@49 tzit
Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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.

Tel op +

F q
G 7

172'b

D

H



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

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

tr NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

E yn * Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande siÍuaÍies 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 vefulaingen 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.

I

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd I
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 verklaringen 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-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

NUU

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onrcgelmatigheden 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 sÍemöus, 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

u



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 voozitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let oo: U vult in rubiek I alleen de namen n.
Vervolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Naam voozitter

Namen stembureauleden

4 [Y],, (,,<{h,ltn -UTb(
5 -1rl'vr -Q i r i h c,.,-r{.-->
6 a2 r )o*:1Y"n
7

1

2

3



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lístnummer en lÍstnaam Aantal stemmen

1-WD
I L,I f

2 - Christenunie I f
3. CDA t
4 - WateÍ Natuurlijk

l 5 B
5 - Partrj van de AÍbeid (P v d A ) ) a)

6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
I 1

7 - Lokaal Waterbeheer 5 ()
8 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur c
9. sOPLUS K a
10 - Ondernemend Water 2 E
11 - Partij voor de Dieren t/ tt

12 - BBB 7 Y b
13 - Belang van Nederland (BVNL)

I L
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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

Biilage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor leder stembureau afzonderlijk deze bl.llage ln'

Nummer stembureau: 21

Locatie stembureau Woonzorgcentrum De Stoutenborgh, Sportweg 23,

3871 HK Hoevelaken

í. Aantal toegelaten kiezers

stembureau)
Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau (zie rubiek 5 van het Proces'vetbaal van het

Aantal geldige stemPassen A 1110

B 114

Aantal geldige kiezersPassen

Het aantat tot de stemmtng toegetaten kiezers (A + B + Q' = p)

c 0
Jel op +

Aantal geldige volmachtbewij zen (schriftelíjk of vla ingevulde slem- of kiezerspas)

224

2. Aantal getelde stembilietten

VuthieronderdeaantalleninzoalsvastgestelddoorhetgemeentelijkstembureaU.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat'

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hettotaalaantal getetde stembtletten (E + F + G = H)

. Tel voor dit onderdeel de aantallen stemman die op etke lijst zijn uitgebrachl bii elkaar op'

cl 3

E 1213

F I

1 225

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

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

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

gegeven vooreen
metGa daarnaen neem

meer

4
oÍ minder is

, maar

verschil. Ga verder met het vervolg van rubriek 3'
Nee, er is een onverklaard
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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 opnieriw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

Het aantal tot de stemming toegetaten kiezers door het gemeenteliik

stembureau. Tel op! A.2 + 8.2 + C-2 = D.2

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

Verklaar helyerschí Íussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten. Vermetd hoe vaak hier sprake

van was Er kan meer dan één verklaring ziin

Mogelijke vorklaringen vooÍ h€t verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan'

1223

121 1
Aantal geldige stemPassen

9volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem'of kiezerspas)Aantal geldige

3Aantal geldige kiezerspassen (pas om le stemmen in andere gemeente)

D Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.

Hoeve€l stembil.ietten ziln er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembilietten geteld.

Hoeveel stembilietten ziin er minder geteld?

2

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembil.iet te veel uitgereikt?

hetvoor verschil?andeÍeISvaak verklaringeenerHoe
was,vanvaak eren hoe sprakedehieronder verklaringenandereVermeld

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?
2

Pagina2 /17

A,2

8.2

c.2

D,2

E

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 of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

tr
Nee.

Ja, er zijn stembiljetten/stem(plus)passen/volmachtbewiizen/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 d€ gem€ente'

Notaer hier het aantat stembitjetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is aangetroffen'

Pa$ina3 lt7



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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneminS wordt verricht

5. Aantal stemmen per liist en kandidaat

(Aíhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantat kolommen voor elke liist éen, twee' drie of vier.)

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

, S.E. (Sloerd) (m) 7 3

tll 2

I l2l6l
I I !81

2

I I lt
rlll
I ,l2t2t

2

i t tll

tltl
tll!

3

tlll

I l1l4l0l

í

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

van de WolÍshaar, A.A. (Angèle) (v)

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

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

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

7BlJwaard, W. (Wosloy) (m)

8Klol, M.A (Marc) (m)

Ido Jong, M.l.C.A. (MyÍiam) (v)

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

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

do Boer, W. (Wl6bo) (m)

13HaÍdam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

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

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

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

17Noordstar, N.À (Niels) (m)

't8Oekksr, D.R. (Dlrk) (m)

19Mackay, E. (EÍlc) (m)

20

21

22

23

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

Lijst: 2 ChristenUnie

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummsÍ

Naam kandldaat &

Dilk, C. (Carlo) (m) 3 7 den Brlnk, W.H. (Wout) (m)

I I l+l
I a2l2l
tl!! tlll

3

tll 3
tlll

tlll

Itll

Illl

tlll

tlll

7

tll!
llll

tll!

!lll

!lll

!1t

! I l7l0l I I I 17l

77

1

2Lokhorst, D.A. (André) (m)

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

4ZandvooÉ, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Renó) (m)

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

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

IKrabbondam, J.M. (Jannoke) (v)

IZooteman, N.J. (Niels) (m)

10van don Brlnk, G. (Gils) (m)

1ísloots, J.R. (Rolo (m)

12Van Aller, J. (Koo6) (m)

13do Heer-Verh8lj , J.M. (Jolanda) (v)

14van Harten, D.J. (David Jan) (m)

í5den Uijl, C.H. (Kees) (m)

16Walravon, M.M. (MaÍgrlot) (v)

17de Vos, P.J. (PioteÍ) (m)

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

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

z0van de Flleí, M.J. (Maarten) (m)

2',1Plug, P. (Pieter) (m)

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

23Kers, M.W, (MaÍlnus) (m)

24MaÍkus, M.H. (Hulg) (m)

25Urbach-BakkoÍ, E.J. (Lle3beth) (v)

26

27van don BeÍg, W. (Wlm) (m)

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

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

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

3'lKwant-van Lagen , D.J. (Dlanne) (v)

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

33van LaaÍ, H. (Hendrlk) (m)

34van dsÍ Hoido, J.S. (Johan) (m)

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

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

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

38

39

40

4',1

42

43

44

45

46

47

46

49

50

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: 3 CDA

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

6 6
den Essenburg-APPeldoorn, J.

der Tas, M.ÀJ. (Marla) (v)

I I lg

Naam kandldaat E

kandldaatnummer
1

!lll
t1t

1

1

tlll

!ll!

!lll

1

tl!!
I I l3l

I !11
9

1

I I ltl

1

tlll
tlll

1

I I lzl

i t2t

I 11l0l8l ! I I lrl

901

1

2Pansler, G.À (Albert) (m)

3van dor Heudon, W.J.T. (Wimjan) (m)

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

Obblnk, M. (Mark) (m)

6VsÍstseg, M. (Martlrn) (m)

7Spokschoor, A.A"L.M. (AÍno) (m)

IHaÍdeman, M. (Mlchol) (m)

9Dorrostun, Taal D.J. (Dldi) (v)

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

11BokkeÍs, H.J. (Harry) (m)

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

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

14Koolewun, T. (Tlneke) (v)

't5
van Hemmen, D.H'À (Dlck) (m)

16xe.-p-van oe grus, .J'M. (AnnemaÍlo)

Ívl

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

18Seldenrllk, P. (Pieter) (m)

'19
van Ol|k, J.W.À (Àsjo) (m)

20kioo-íe?ffi;Bar^"veld, ÀE. (Anlta)

ív)

21d6 Jong, J.L. (Jsroen) (m)

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

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

24Lucas, P. (Potor) (m)

25ZuldwiJk-van Lonth6, M.D. (Dity) (v)

26

27Kremers, R. (Rool) (m)

28

29

30

32

33

34

35

37

38

39

40

4'.l

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal i I Subtotaal i z

Totaal (1 + 2)
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ModelNa3l-2:proces-verbaalvaneengemeentelijkstembureau/stembureauvoorhetopenbaarlichaamineen
gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 4 Water Natuurliik

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

Naam kandldaat &

kandldaatnummor

A.T.F. (Astrid) 7 7 A.M. (Lex)

tlll
I l1l0l

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

tlll
tl ttlll

2

1

3

I I !t!
I l1ll l

!tl 1t

tlll

!lll
I I l3l
tll!

llll

tlll
tlll tlll

I lslol
IIII
tlll

líl5l6l I I t4l

061

í

UlteÉ, D.H. (Dlrk)

3M. (MaÍlololn)

4Goodo, H.P. (Hans)

5M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (Sverre)

7M.J. (GÍeet)

IEs, T.ÀM. (Thoo)

9dor Vogto, F.G. (Fenneke)

10dor Marel, N' (Alco)

'11
Graaf, Y.H.P. (Yvonno)

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

't3M. (Marlken)

14M.A.C. (Moniquo)

'15

't6
Blesbergen, M.J. (Rlta)

17J. (Jsroon)

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

19M.A.T. (Margo)

20Boswllk, H. (Henk)

21Bruijn,

22M.C. (Marcel)

2XGerwon, M.H.F.M. (Monlque)

24G.H.P. (JoeP)

25't Hul, B. (Bsa)

26

27H. (Hennle)

28S.J. (S.llrk)

29Rullter, J.C. (Jacob)

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

31Bakker, J.W. (Judo)

32
, AW. (Arlen)

33Baaít, P.C. (Paul)

34Maten, F. (Frans)

35

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Itll

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

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

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

M. (Mathllde) (v) 6 1

!lll
I l1l3l
tlll

3

1

tll 1

tlll
tlll

tlll
tlll
tltl

tll!

tlll

I l7l9t

'|

2Brands, T. (Tom) (m)

,
van Bruggen, S. (Llnoko) (v)

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

Vsonstra, À (Bort) (m)

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

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

Ids Kru[f, C. (Kees) (m)

9B03, W.E.C. (Wilco) (m)

't0Vloemlng, O.K. (Otto) (m)

111Spltteler, P.G' (Peter) (m)

't2WosterhoÍ, D. (Dlrk) (m)

13Buist, S. (Sl6bren) (m)

14Doljé, J.C. (Rik) (m)

15Kelani, S. (SiPan) (m)

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

17Mast, P.ÀM. (Peter) (m)

18§iffio7ÉïffiIn urer-gosman, ttlI. (Marle Lupó)

Ívl
19KÍulthof, J.G. (Johan) (m)

20de Vrlo6 H.l. (Ellen) (v)

21, w.A. (wlllY) (m)

22van DUk, E.M. (Llèsboth) (v)

23Weeda, 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 cijíer. Begin Íechts, met het laatste cijÍer.

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

der Wind, H.J. (Henk) 7 7

6

I I tzl
I t tít

! !r!s!
I I tzt
I t tlt

1

3

lttt
1

2

1

! ! la!
l!!t
t!!l

a tla2ala

1

van Vreeswlk, B.J. (Bort) 2

Polinder, L. (Lambort) 3

van de, Weerd B. (BÍsunls) 4

van dsÍ Posl, A.J.M. (Johannes) 5

Kemp, B. (Barl) 6

van Lagen, G. (GeÍrit) 7

Boer, A.M. (Hans) 8

Hazelogsr, W. (Wout) I

Schaap, W. (Theo) 't0

van den Bro€k, B.J. (Barend) 1'r

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

Hazelag€r, F. (Frans) 't3

Bouw, E. (Edwln) 14

Wijnno, B.E. (Elbort) 't5

Mulder, M.G. (Marco) 16

Ploeg, G. (Gert) 't7

Kleln, A.J. (AÍJan) 18

Boswl.lk, G.W. (Gsrwln) 19

van Dilkhulzon, E.H.P. (Pieter) 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 ci.jÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat E

kandldaatnummer
Naam kandidaat I
kandidaatnummsr

H. (Hendrlk)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) 2 2

2

2

I ! IíI

3

I l1l9l
1

tttl
!lll

1

1

I I ltl
rtt

!ttt

tíl

1

I zl

!tlt

trl!

Ittt

I I l5!3! l 16l

95

1

Hoeve, G.W. (Wlm)

Sandors, N,P,C. (Noölle) 3

4H6ddema, A. (Ton)

van B€ntem, C,D. (Danlölle) 5

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

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

IBor, M.K. (Rien)

9van Dieren, K. (Klaas)

van der Salm, R.ÀJ. (Renó) 10

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

12ts Pas, G.w. (Gerwln)

13Bljsterbosch, J. (Jan)

't4Hazologer Demmers, G. (Gabriölle)

't5Klandormans, P.G. (Piot)

Stutvoet, J.B. (Jan) 't6

Noorloos, B.G. (Ben) 17

18Velthulzen, O.P. (Oswald)

19van der Weerd, R.A. (Ronald)

van den Wildenb€rg, J.A.G.M. (Judith) 20

Honk6n, H.G. (Hennie) 21

22van den Brlnk, Jansen C. (Corrie)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schalk, P. (Peter)

25van ApoÍon, LP, (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

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

29van LlmbuÍg, G.J.J. (Jan)

30Kouwenborg, E.R. (Edwln)

3ívan Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

38

39

40

4'.l

42

4t

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: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummeÍ

Naam kandldaat &
kandldsatnummor

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

lttl
4 I

I I 16l
I tllst

2

3

I I 13!

tt! 1

1

! ! l1l
lít

2

ttt!

!ttl
1

1

Ivan Vler3sen, M. (Maarten) (m)

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

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

5Ehrenburg, H. (Hillebrand) (m)

6Huibers, M. (MaiJke) (v)

7ln 't Vsld, M. (Martiln) (m)

Ivan Ovsöook, T.ÀA. (Theo) (m)

IAlka§, A. (Ahmsl) (m)

10Wekx, C. (Constantiln) (m)

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

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

í3van Duln, A.M. (Armando) (v)

14Bres3eÍ, A.H.M. (Ton) (m)

15Jonk6Í-Voens, A,G.M. (Allce) (v)

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

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

16Zoch, W. (Wilnand) (m)

19Meuer, D.G. (Oouwo) (m)

20ReiJorman, M.P. (Mark) (ml

2'.|Marinkov, M. (Mllica) (v)

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

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

24Nooijsn, w.F.J.M. (Wim) (m)

25LonsvelhRuUs, Q.E. (Qulrlne) (v)

26

27Burgman, R. (Rory) (m)

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

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

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

31Meijvogol-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

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

33Pol-de Visser, J.C. (Jacquolino) (v)

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

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ttrl

!!tl

tll

l 812a I I I 13!

Totaal (1 + 2)
It!

8 5
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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 cijíer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandldaat E
kandldaatnummer

G.C. (Gerrlt) (m) 2 5

ttl I

8

tttt
tttt

tttl
lttt

1

1

6

11t

lzl

tl t

I I t5,l4l

1

HaÉ, A.E.M. (Annolles) (v) 2

Germs, J. (Jakob) (m) 3

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

Walraven, P. (Paul) (m) 5

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

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

van Loon, J.C.A. (John) (m) I

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

Tollenaar, R. (Rob) (m) 10

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

van Barnovold, F. (FÍlts) (m) 12

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

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

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

Böhm, J.F. (Joop) (m) 't6

Kro3, J.D. (Anlo) (v) 17

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

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

20Donksr, ÀC. (Slanls) (v)

21

22

23

24

25

Pa$ina 72 /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

Lijst: í0 Ondernemend Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijÍer,

Naam kandldaat &
kandldaatnummol

I

lGroenewegen, M. (Maílne) (v) 4

ttll

ttt!

2

2 0

tttt

rttt

,|

2Reu3ken, H.J. (Heln) (m)

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

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

do Haas, B. (Bas) (m)

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

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

Brulnlnk, E. (Erwln) (m) I

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

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

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

12

13

14

í5

't6

17

't8

19

20

21

22

23

?4

25

Totaal ! ! ,l216a
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

Zet in elk vakje eén cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

R.A. (Arjan) 2 5

ttl 2

I 11!51

1

2

1

Molsnkamp, R.W. (Rob) 2

FÍanssn, C.P, (Carla) 3

Llo A Kwlo, A.M. (Mark) 4

de Jong, J.P,M. (Jacquollno) E

6van Vllet, W.M. (Nanzz)

7cudden, P.J. (Peter)

Fosnstra, H.M. (Hisko) I

van Hassel, F. (Falco) 9

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

11Moul[n, M. (Maalko)

12Batteau, J.M. (Jesseka)

't3

14

í5

't6

17

í8

19

20

2'.|

22

23

24

25

!ltt

Totaal I I t4l5l
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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 cijfer. Begin rechts, met het laatste cUÍer.

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Heíog, E.W.J. (Erlk) 1 3 3

zlsl
I l3l6l
l 1t

3 7

1

1

3l
I I t2t
I I rí!

2

1

2

tttt

1

Klaassen-BÍoskhulzen, C. (CaÍola) 2

Davelaar, O. (Dlck) 3

van DlJk, D. (Dlck) 4

Flnnoma, J.M. (Jochem) 5

Ubblnk, W.H. (HoÍman) 6

Engelbertink, W.A.A. (Wout) 7

Warnss, À (Allard) I

de Groot, J.F. (Jan) 9

Adams, J.W. (Jan) 't0

Kos, G. (G[s) 11

Stelnmetz, P.A. (Piot Hoin) 12

Nooteboom, A.H. (Andró) 13

14

í5

í6

17

18

'ts

20

21

23

24

25

Totaal a a2l4a6t
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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: í3 Belang van Nederland (BVNL)

Naam kandidaat &
kandldaatnummeÍ

E. (Erik) (m) 6

tttl
l 6t

1

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

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

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

6

7

8

9

10

't1

12

13

14

't5

16

17

't8

1S

20

2',|

22

23

24

25

ttlt

!ltt

tttl

I 1t2t
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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 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 llchaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

E Ja -> Vut de navolgende tabet in en geef zo mogelijk een verklaring.

or€n-
naam

Reactie gemeentelijk
stemburoau/stemburoau voor het
openbaar lichaam op het verschil

LiJsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

Lljsttotaal zoals vastgestold
door gemeentelijk
stembu reau/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

140
Door stembureau getelde slem bleek voor een andere

lUst:1 stuks.1: VVD 74t

109
Door slembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.3: CDA lt0

160
het stembureau, zij hadden het aantal van 158, en wij

hebben 3x geteld en blijven op '160 uitkomen.4: Water Ít 158
Door stembureau verkeerd gesorteerd biljet hoorde bil

deze lijst:'l stuks.9: 50PLUS 53 54

45
Door slembureau verkeerd gesorteerd biljet hoorde bii

deze lijst:1 stuks.11: Partij l 44
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