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Model N 10-2

Proces-verbaal 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 maar12O23

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

22
Vereni gingsgebouw Rehoboth
Smalle Streek 4 ,3871 BW , Hoevelaken

Dag Maand Jaat

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

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

Dag Maand Jaar

Datum tí oa zo z a
Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

ó D" telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

'2R Oo zi :- \



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
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3. Aantal 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 (schriftelijk of via ingevulde stem-
of kiezerspas)

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

A u83
B 55
c

I
Tel op +

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

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

Aantal ongeldige stembiljetten

E 5ib
F 2_

G u
Tel op +

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

SY2

5jqD

H



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

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

tr /VEE - Ga dan door naar rubiek 6.

S 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.

3

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)

c:nf,".l.^o^.1-

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 3

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

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

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

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

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
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
verklaad, 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 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?
Vooheelden: 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.

Onregelmatig heden of bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubríek de naam van alle stemburcauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voozifter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubiek I alleen de namen n.
Veruolgens ondedekenen al deze stemburcauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Naam voorzitter

v
Namen stembureauleden
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Aantal stemmenen

1.WD S L
2 - Christenunie I I
3. CDA t/ \.1

4 - Water Natuurlijk (" 1-
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 3 ó
6 - Staatkundig Gereformeerde Partrj (SGP) +
7 - Lokaal Waterbeheer I q
8 - AVVP voor Water, Klimaat en NatuuÍ A t\
9. 5OPLUS 2 ?
10 - Ondernemend Water \ \.1

1'l - Partij voor de Dieren 2 o
12. BBB 1 0

-1'13 - Belang van Nederland (BVNL)
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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

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ieder stembureau afzonderlijk deze bijlage in

Nummer stembureau: 22

baar lichaam in een

Locatie stembureau Verenigingsgebouw Rehoboth, Smalle Streek 4,

38718W Hoevelaken

1. Aantal toegelaten kiezers

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

stembureau)

Aantal geldige stempassen Al 483

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

Aantal geldige kiezerspassen

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

op+

B 55

c 1

2. Aantal getelde stembiljetten

vul hieronder de aantallen ln zoals vastgesteld door het gemeenteliik stembureau

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Hettotaalaantal getelde stembllietten (E + F + G = H)

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

E 535

G 5
Tel op+

F 2

542

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

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

tr Ja, ga verder met rubríek 4

meer

met rubriek 4.en neem de

steeen
over. Ga daarna

gegeven voor

of minder is
maar

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

Païina I /77
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

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

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

ls het aantat toegetaten kiezers ( D.2 ) en het aantal getelde stembitjetten (rubriek 2 onder H ) geliik?

Verklaar het yersch,l lussen het aantal toegetaten kiezers en hel aantat getelde stembilieften. vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring ziin.

M096lijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan'

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijze n (schriftetiik of via ingevulde stem' ot kiezerspas)

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

D Ja. Ga verder met rubriek 4

Nee, er zijn móér stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

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?

Vermetd hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was'
Hoe vaak is €r een andere verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? 3

Palina 2 /17

A.2

8,2

c.2

D.2



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 kiezerspasssn van een andere verkiezing aangetroffen?

E Nee.

tr Ja, er zijn stembiljetten/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 stembitjeften, dan wel stempassen, votmachtbewiizen of kiezerspassen dal ,s aangetroffen'

Pagina 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 liist één, twee, drie of vier.)

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

lMulder, S.E. (Sjoerd) (m) a t2t 2a

1 5

1

llll
tlll

I I ltl

tl 2

5 2

1

rtll
1

ttll

ltll

lll!

tlll

1

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

avan de Wolfshaar, A.A. (Angèle) (v)

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

5Dukman, M.C. (Marls ClalÍ6) (v)

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

7Bllwaard, W. (Wesley) (m)

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

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

't0Vennis, H.F.T. (Rlchard) (m)

1tRuUs-Boer3ma, L.M. (LllY) (v)

12de Boor, W. (Wi6be) (m)

13HaÍdam-Postma, G.J. (Gerda) (v)

14Linnenbank, R,H.À (Rsmco) (m)

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

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

't7Noord3tar, N.À (Nlo13) (m)

18Ookk6r, D.R. (Dlrk) (m)

19Mackay, E. (Erlc) (m)

20

2',1

22

73

24

25

Totaal

Pagina 4 /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: 2 ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts' met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Dllk, C. (Carlo) (m)

Naam kandldaat &

kandldaatnummor

I t3t4t
4

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

tlll
IM!
ttll

tlll

8

4

I I líl

1

tlll

tlll
! t4t

lll

llll

4

I I 17ala

llll

ttl!

ttl!

llll

tl

6 7

1

2Lokhorst, D.À (Andró) (m)

IKramer-Schutte, M.M, (Margroet) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

5Vlug, R.J. (Ranó) (m)

6de Heer, C. (Koe6) (m)

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

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

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

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

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

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

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

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

15don UUl, C.H. (Kees) (m)

16Walravon, M.M. (Margriet) (v)

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

18Treop-Wolíswlnkol , M.H' (Marlsen) (v)

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

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

21Plug, P. (Pleter) (m)

22van don HaÍdonborg, P.A. (Allce) (v)

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

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

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

26

27van don Borg, W. (Wlm) (m)

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

29van Dl,lk, T.A. (Tonnis) (m)

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

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

32DlrksteÍhuls, H.L. (Harke) (m)

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

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

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

36Dlk-FabeÍ, R.K. (Carla) (v)

37van d€n Brandhof, G'J. (Gerard) (m)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

I

I

I

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar llchaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 3 CDA i

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

Naam kandldaat t
kandldsatnummer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

dar Tas, M.ÀJ. (Marja) (v) I t2t6t
3

lzl

l 9l

ttl

1;

den Essenburg-APPeldoorn, J tll!

ttll

tlll

tlll

tttl

,|

!!l!
t!!l

1

rtll
!lll

rtll

4 3

t l4l3l

0

1

Pansler, G.A. (Albert) (m)

3van der Heudon, W.J.T. (wlmjan) (m)

4Bronswlik, J.J. (Jeroon) (m)

5Obbink, M. (Mark) (m)

6Versteog, M. (Martiin) (m)

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

6Hardeman, M. (Mlchel) (m)

9Dorrestlln, Taal D.J. (Oldi) (v)

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

'11Bokkors, H.J. (Harry) (m)

12te Brake, O. (olck) (m)

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

14KoelewlJn, T. (Tineke) (v)

15van Hemmen, D.H.À (Olck) (m)

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

Ívl

17van't Land, E.J. (BeÉ) (m)

í8Seldenrljk, P. (Plster) (m)

't9van OUk, J.W.A. (Asls) (m)

20Kl,oo.stertnarrBarnoveld, A.E' (Anlta)
ívl

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

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

23Duk3tra, J.G. (Jan) (m)

24Luca3, P. (PotsÍ) (m)

25ZuidwlJk-van Lonthe, M.D. (Dity) (v)

26

27Kromers, R. (Roel) (m)

28

29

30

3'l

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l

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, m€t het laatste ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

, A.T.F. (Astrld) t3t 4l

Naam kandidaat &
kandldaatnummsr

A.M. (Lox)

,l

llll

tlll

4

ttll
trll

| tl
tll

!lll
tll!

tlll

tlll

tll 1

8

1 6

ttll

6 5

tlll

t!

tlll

!!l!
lll

0

aata

I I l6l5l

1

2van Ultert, D.H. (Dlrk)

3Stork, M. (Marjolein)

4de Goede, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (SverÍo)

7EUk€lenboom, M.J. (Groet)

Ivan Es, T.ÀM. (Theo)

Ivan deÍ Vegte, F.G. (Fenneke)

10van deÍ MaÍel, N. (Alco)

11de GraaÍ, Y.H.P. (Yvonne)

'12Hordljk, J.W.H. (Jelle)

13Fellinger, M. (Mariken)

14Zwstsloot, M.ÀC. (Monlque)

15Schmltz, M. (Marc)

16van Blesbsrgon, M.J. (Rita)

't7Bulthuls, J, (Jeroen)

'18Engelsma, S.R.E. (SoPhle)

19Moouwlssen, M.A.T. (Margo)

20BoswUk, H. (Honk)

21van Oosterwlik Bru[n, M.E.H.

ÍMariett6l

22Godschalk, M.C. (Marcel)

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

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

?7Beelen, H, (Hennle)

28Vlss6r, S.J. (Sjirk)

29RuUteÍ, J.c. (Jacob)

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

31BakkaÍ, J.W. (Judo)

32KorevaaÍ, ÀW. (Arien)

33Baart, P.C. (Paul)

34tor Maton, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

I

'.

..".".

"""1

....

,"....

Subtotaal Subtotaa! i 2

Totaal 11 +21
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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 vakie één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandldaat E

kandldaatnummei

Mal.ler, M. (Mathllde) (v) t3t0t
I

llll

trll

llll

!tll

lll!

5

3 6

1

2Brands, T. (Ïom) (m)

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

4do Rous, J. (Jack) (m)

5Veenstra, À (Bert) (m)

6Kri,lgsman, N.À (Annet) (v)

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

Ido Krullf, C. (Kses) (m)

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

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

1lSplttsler, P.G. (Peter) (m)

12Westerhoí, D. (Dlrk) (m)

13Bulsl, S. (Slebren) (m)

14DolJó, J.C. (Rlk) (m)

15Kslanl, S. (Slpan) (m)

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

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

18Stapper€osman, M.L. (Mario LUPÓ)

(v)

't9KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

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

2',1Kreeftenberg, W.A. (WillY) (m)

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

23Weeda, H.J. (Rita) (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 cijfer

Naam kandldaat &

dsÍ Wnd, H.J. (Henk) I t5l2t
2

3

! I ltl
I I a2a

t2t
7

tlll

I I lll
trll
!ll!

5

7 5

1

2van Vreoswl,lk, B.J. (Bert)

3Pollnder, L, (LambeÉ)

4van de, Weerd B. (BÍeunls)

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

6Komp, B. (Bart)

7van Lagon, G. (GerÍlt)

IBoer, A.M. (Hans)

IHazeleger, W. (Wout)

't0Schaap, W. (Thoo)

1'.|van den Broek, B.J, (Barond)

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

'13Hazeleger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

15Wijnn€, B.E. (Elbort)

't6Muldei, M.G. (Marco)

17Plo€g, G. (Gort)

18Kloln, A.J. (Arlan)

19Bosw[k, G.W. (G€rwln)

20van Dllkhuizen, E.H.P' (Plotsr)

21

22

23

24

25

Païinag lTT
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I
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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 vakle één cijÍer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

Naam kandldaal t
kandldaatnummoÍ

H. (Hondrik)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) t6l
1

6

It I

1 4

ttll

ttll

ll!!

ttll

!!ll

0

I l1a4l

1

2Hoovo, G.W. (Wlm)

1Sanders, N.P.C. (Noölle)

4Heddema, À (Ton)

5van Bontsm, C.D. (Daniölle)

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

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

IBor, M.K. (Rlen)

ovan Oleren, K. (Klaas)

10van der Salm, R.AJ. (Ronó)

1'lvan dsr Kolk, M.K. (Monlque)

12t6 Pas, G.W. (Gerwin)

13Bilstarboach, J. (Jan)

14Hazolegsr Dommors, G. (Gabriölle)

15Klandermans, P.G. (Piet)

16StuWoot, J.B. (Jan)

17Noorloos, B.G. (Bon)

18Volthulzen, O.P. (Oswald)

1Svan der Weerd, R.À (Ronald)

20van den Wlld€nborg, J.A.G.M. (Judlth)

21Henken, H.G, (Honnle)

?2van den Brlnk, Janson C. (CoÍÍio)

?3van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (PoteÍ)

25van Aperen, l.P. (lgor)

26

27Wessel, H. (Henk)

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

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

30Kouwenberg, E.R. (Edwln)

3ívan 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

I

I

t-.......

I

tlrl

rtll

llll

Itll

Subtotaal 1 Subtotaal 2

Totaal (í + 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: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Naam kandldaat t
kandldaatnummer

, M. (Maarten) (m)I t3llt

1

rtllMegen, J.G.W. (Ron) (m)

3

1 4

I I ltl
I I l2l

1

lll!
2

tlll

tlll

1

llll

tlll

t!

tlll
tlll

tlll

tlll

tlll

tlll

tlll

2

7 1

!518!

1

2van Vlerssen, M. (MaaÉen) (m)

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

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

5EhÍenburg, H. (Hlllebrand) (m)

6Hulbers, M. (MalJko) (v)

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

8van Overbeek, T.A.A (Thoo) (m)

IAlka9, A" (Ahmet) (m)

't0Wekx, C. (Constant[n) (m)

1'.|Schuur, W.A. (Wllem) (m)

12van DoÉ, A.C.A. (Andrles) (m)

13van Duln, A.M. (Armande) (v)

't4BresseÍ, A.H.M. (Ton) (m)

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

1GErwich, F.P. (Floris) (m)

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

18Zech, W. (WiJnand) (m)

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

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

2'.|Marlnkov, M. (Millca) (v)

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

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

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

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

26

27Burgmsn, R. (RorY) (m)

28Manders, P.G.À (Paul) (m)

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

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

3íMelJvogal-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

32Postma, H.J.W. (Hoíman) (m)

33Pol{o vlsser, J.C. (Jacqueline) (v}

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

,E

36

37

38

ao

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal 1 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

Liist: 9 SOPLUS

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

Naam kandldaat &

kandldaatnummer

G.C. (Gorrit) (m) !7!
7

!l 1

I I lg!

llll

1

!l

I I lrl
I I lll

tlll

1

ttll

2 2

,|

Hart, ÀE.M. (Annallos) (v)

3Gorms, J. (Jakob) (m)

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

5Walraven, P. (Paul) (m)

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

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

8van Loon, J.C.A. (John) (m)

9van Heuckslum, J, (Jan) (m)

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

1',|Sond6rs, F.G. (Frans) (m)

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

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

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

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

16Böhm, J,F. (Joop) (m)

17Kres, J.D. (An,o) (v)

í8Lodder, L.H.B. (LeendoÉ) (m)

't9van Straten, À (Anton) (m)

20Donker, AC. (Sianls) (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: í0 Ondernemend Water

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

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

M. (Maíine) (v)

1

rtll
I I l3l

tltot

!tll

tlll

ttll

lll!

trl

ttll

1 4

1

2Rsusken, H.J. (Holn) (m)

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

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

de Haas, B. (Bas) (m)

6Vooíman, H.A (Ton) (m)

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

IBrulnink, E. (Erwln) (m)

9Duri€ux, F.P.J. (Frans) (m)

't0Kardolus, J.P, (Jouke) (m)

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

1Z

13

14

15

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: 11 Partii voor de Dieren

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

I

lGroters, R.À (Arian) t6t
1

5

1

a4

I I líl
tlll

tlll

!lll

1

I I ltl

ttl!

ttll

ttll

1

2Molenkamp, R.W. (Rob)

3Frans6n, C.P. (Carla)

4Lle A Kwie, A.M. (Mark)

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

Gvan Vllot, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J, (Peter)

6Feenstra, H.M. (Hiske)

9van Hassel, F. (Falco)

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

't1MoullJn, M. (Maalke)

't2Batteau, J.M. (Jes6€ka)

13

14

'15

16

1f

18

19

20

2',|

22

23

24

25

Totaal

Pagina t4 /t7

!

ttll

tll

lll

I

I I I
ttt

a

I

I I
ll

-TI

ttr
rll

| ',zlo



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 cijfer.

Naam kandidaat &
kandldaatnummor

I

lden Hertog, E.W.J. (Erlk) I t3t5t
7

6

! I lgl
ttll
llll

tlll

llll

llll

!lll

1

1

í

2Klaasson-Brookhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Dlck)

4van Dilk, D. (Dick)

5Finnema, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W.H. (Herman)

7EngolbeÉlnk, W.ÀA. (Wout)

8Warnas, A. (Allard)

9de Groot, J,F. (Jan)

't0Adams, J.W, (Jan)

11Kos, G. (GUs)

12Slolnmetz, P.À (Plet Heln)

't3Nooteboom, A.H. (Andró)

14

15

't6

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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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 éen cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

E. (Erik) (m) I I t3t

4

ttll

tlr!

llll

!ll

7

1

2Kolmus, R.F. (RobsÉ) (m)

1Hulsman, W.D. (Wm) (m)

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

5

6

7

I

9

'10

11

12

13

14

15

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

er voor een of meer l[sten sPrake van een verschll tussen enezlJds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en anderz[ds het aantal oP deze

voor het openbaar llchaam?

llJst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentel'tjk

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

E Ja -> Vul de navolgende tabet in en geef zo mogeliik een verklaring'

Reactie gemeentelijk
stembureau/stembureau voor het
openbaar lichaam oP het verschil

Lllsttotaal zoals vastgosteld
door gemeentelijk
stembureau/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau9rèÍl.

naam

stem bleek stuks.stembureau433: CDA 44
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