
Model N 10-2

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 maart 2023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatre stembureau

23
Dorpshuis De Stuw
De Brink 10 3871 AM , Hoevelaken

Dag lvlaand Jaar

15-03-2023

Openrngsti,den (van - tot)

07:30 21:00

1b. Stembureaugegevens tijdens tellinq (op lijstniveau)
Wanneer vond de telling (op lijstniveau) plaats?

Dag lVlaand Jaar Tijd (van - tot)

Datum

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

È D" telling vond in het stemlokaal plaats

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

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

Voorletter(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau

Dag Maand Jaat

Pater
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Kleinveld
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3. Aanta! toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bry 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)

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

A /u ('i 7
B //a

Tel op +

c
l)

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

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

ls het aantal toegelat<>n kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina

E 1 )
F

G

Tel op +

D tl iJ ï
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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)?

É ruEE - Ga dan door naar rubriek 6

a JA - Verklaar 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 sltuatles 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 mínder zijn geteld

Mogelijke verklanngen 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 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
verklaard, 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 op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

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

tweede sÍemöus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

Noteer in deze rubiek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden

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

Naam voorzrtter

,l/. /(/rt,n -

Namen stembureauleden
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LUstnummer en lllstnaam Aantal stemmen

1-WD t
2 - Christenunie q
3-CDA {) 7
4 - Water Natuurlijk

5 - Partii van de Arbeid (P v d A ) L /
6 - Staatkundig Gereformeerde Partrj (SGP) 7-r 1
7 - Lokaal Waterbeheer 1

)
8 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur

9 - 5OPLUS )\ (,
10 - Ondernemend Water

11 - PartiJ voor de Dreren It ./
12. BBB

13 - Belang van Nededand (BVNL) )



gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor ieder stembureau aÍzonderlijk deze bijlage in'

Nummer stembureau: 23

Locatie stembureau
Dorpshuis De Stuw, De Brink 10, 3871 AIA Hoevelaken

1. Aantal toegelaten klezers

stembureau)
Vul hieronder de aantallen in zoals vas tgesteld door het stembureau (zíe rubriek 5 van het proces-verbaal van het

Aantal geldige slemPassen A 1087

B 110Aantal geldige volmachtbewijze n (schrifteliik of via íngevulde stem- of kiezerspas)

Aanlal geldtge kiezersPassen

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers (A + B + C = D)

Tel oD +
C 0

97

2. Aantal getelde stembl[etten

vut hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeenleliik stentbureau

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaataantal getelde stembilietlen (E + F + G = H)

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen díe op etke lijst zijn uítgebracht bij elkaar op

E 1 177

F 16

G 2

1195

3, Verschll tussen het aantal toegetaten klezers on het aantal getelde stembafetten

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

E Nee, er is een onverklaard verschll. Ga verder met het vervolg van rubriek 3

tr Ja, ga verder met rubriek 4

of minder is en neem de verklari

m eeraaerrea u eenmaar
n over Ga daarna verder met rubriek 4,

ng gegeven voor
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Model Na 31.-2: proces-verbaalvan een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrate 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 dit stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stemPassen 4.2 1 179

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftetiik of via ingevulde slem- of kiezerspas) 8,2 16

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) c.2 2

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeenteliik

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

ls het aantat toegelaten kiezers (D.2) en hel aantal gelelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gehik?

9711

Ja Ga verder met rubriek 4

Nee. er zijn méér stembiljetten geteld

Hoeveel stembil.letlen zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.

Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?tr

Verktaar hetyersch,T lussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembitietten- Vermeld hoe vaak hier sprake

van was Er kan meer dan eén verklaring z1n

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

Hoe vaak heeít een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te welnig 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 er een andere verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? z
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Model Na 3L-2: proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar llchaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

4. BU gecomblneerde stemmlngen

Zijn er stembilletten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroÍfen?

E Nee.

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

aangetrofíen Deze stembescheiden ziln in apane pakken verpakt en

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

Noleer hier het aantal stentbiljetten, dan wel slempassen , volmachtbewiizen of kiezerspassen dal is aangetroffen

Pagina 3 lt7



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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

5. Aantal stemmen per IUst en kandidaat

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

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Mulder, S.E (Sjoerd) (m) I t8l2l
3

3 I
2

! I lZl
llll
tl 11t

3 9

I I a2l

t1t
tlll

I

1

tlll
I I l4l

tlll

Illl

1 7 7

1

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

van de Wolfshaar, A.A (Angèle) (v)

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

Diikman, M.C. (Marie Claire) (v)

, G.A (Toon) (m)

W (Wesley) (m)

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

Ide Jong, M.l.C.A. (Myriam) (v)

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

1'lRuijs-Boersma, L.M. (LilY) (v)

12de Boer, W. (Wiebo) (m)

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

14Linnenbank, R.H'A' (Remco) (m)

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

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

17Noordstar, N.A (Niels) (m)

't8Dekker, D.R. (Dirk) (m)

't9Mackay, E. (Eric) (m)

20

21

22

24

25

Totaal
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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: 2 ChristenUnie

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Dijk, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &
ka ndidaatnu mmer

I I5l1t den Brink, W.H. (Wout) (m) i

!l 6

I I ltl
ttl

2 8

1

9 3

tl
ttll
Il II r lza

1

rtll

I t1t

I r l1l
11t

!ll

tlrl

llll

t8l

0

tll!
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Itl!
llll

1

I tll0l3l

1

D.A. (André) (m)

M.M. (Margreet) (v)

M. (Mark) (m)

R J. (René) (m)

de Heer, C. (Kees) (m)

J.H. (Jos) (m)

J M (Janneke) (v)

N.J. (Niels) (m)

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

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

1

de Heer-Verhei.i , J.M. (Jolanda) (v) i1

Harten, O.J (David Jan) (m)

Ul|l, C.H. (Kees) (m) 1

,|
M.M. (Margriet) (v)

IVos, P.J. (Piete0 (m)

Treep-Wolfswinkel, M.H. (Marleen)

,|
de Poll, J. (JaaP) (m)

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

Plug, P. (Pieter) (m) 21

den Hardenberg, P.A. (Alica) (v) 
:

M.W. (Marinus) (m)

M H. (Huis) (m)

Urbach-Bakker , E'J (Liesbeth) (v)

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

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

Diik, T.A. (Tonnis) (m)

R.M. (Roy) (m)

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

ksterhuis, H.L. (Harke) (m) !

Laar, H. (Hendrik) (m)

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

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

.37
, R.K. (Carla) (v)

40

4'l

43

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal 11+21
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Aller, J. (Koos) (m) den Brandhoí, G J. (Gerard) (m)

1



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

gemeente/openbaar tichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 3 CDA i

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummeÍ

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

den Essenburg-APPeldoorn, J'

tl

ltll

llll

!lll

tlll

tlll

1

t1tder Tas, M.A.J. (Marja) (v) I t6t2t
1 0

1

I I lZl

1

r I lll
lll!

1

I l2l4l

,l

tll I

llll
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1 0 4

a 11!0151

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

van der Heijden, W'J.T. (Wimian) (m)

J.J. (Jeroen) (m)

M. (Mark) (m)

M. (Martijn) (m)

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

, M (Mlchel) (m)

IDorrestijn, Taal D.J. (Didi) (v)

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

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

11

1

1

Brake, D. (Dick) (m)

H.J. (Harry) (m)

't4Koelewi.ln, T. (Tineke) (v)

1n Hemmen, D.H.A. (Oick) (m) i

de Brug, I

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

Seldenriik, P. (Pieter) (m)

,l
n Dijk, J.W.A. (Asje) (m)

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

N J.G. (Koos) (m)

J.G. (Jan) (m)

cas, P. (Peter) (m)

Lenthe, M.D. (DitY) (v)

27Kremers, R. (Roel) (m)

30

3í

32

33

34

3s

36

37

38

39

40

41

42

:48

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Model Na 31-2: proces-verbaal van een gemeenteli.jk 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 eén cilfer. Begin rechls, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

A.T.F. (Astrid)

Naam kandidaat &
kandidaatnummsr

A.M. (Lex) lrllI l6!0t
2

7

I I ltl
r r l1l

t1t

4

I I lZl

llll

1

IIII

!!ll
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I

3 2

11 1
2

I lílíl3l

1

Klaveren, E.S. (Sverre)

Uiteí, D.H. (Dirk)

Sterk, M. (Marjolein)

Goede, H.P. (Hans)

M. (Mark)

7Eijkelenboom, M.J. (Greet)

der Vegte, F G. (Fenneke)

I

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

der Marel, N. (Alco)

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

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

13Fellinger, M (Mariken)

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

í5Schmltz, M. (Marc)

16van Biesbergen, M J. (Rita)

'17Bulthuis, J. (Jeroen)

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

19Meeuwissen, M.A.Í. (Margo)

20Boswijk, H. (Henk)

21ffitïstryiit eruiin, lvl'e.H.
lM ariettel

22Godschalk, M.C. (Marcel)

Gerwen, M.H.F.M' (Monique)

G.H.P. (Joep)

't Hul, B. (Bea)

H. (Hennie)

S.J. (sjirk)

J.C. (Jacob)

S.l.H. (Moon)

31J.W. (Judo)

Korevaar, A.W. (Arjen)

rt, P.C. (Paul)

Maten, F. (Frans)

36

37

38

39

40

41

42

43

44

---l

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Maijer, M. (Mathilde) (v) I t4l3t
2

1 2

It!
lzl

Illl

ltl

tl

t1t
1

11

6 4

I I tzl
llll

llll

T. (Tom) (m)

Bruggen, S. (Lineke) (v) 3

Reus, J. (Jack) (m)

nstra, A. (Bert) (m)

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

1de Jong, H J. (Harry) (m)

de KruljÍ, C. (Kees) (m) I

IBos, W.E C. (Wilco) (m)

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

't'ller, P.G. (Peter) (m)

D (oirk) (m)

1S. (Siebren) (m)

1J.c. (Rik) (m)

S. (Sipan) (m) 1

Kuiper, D.C, (Dico) (m)

Mast, P.A.M. (Peter) (m)

18

J G. (Johan) (m) 1

de Vries H.l. (Ellen) (v)

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

Oijk, E.M. (Liesbeth) (v)

H.J. (Rita) (v)

Totaal
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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: 6 Staatkundig Gereformeerde PaÉij (SGP)

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

der Wind, H.J. (Henk) I t4l3t
4

2

lzl
I I l1l

I

ttll
M1l

t2t
9

9

4

tlll

tlll

7

Vreeswijk, B.J. (Bert)

Polinder, L. (Lambert)

de, Weerd B. (Breunis)

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

6Kemp, B (Bart)

1van Lagen, G. (Gerrit)

IBoer, A.M. (Hans)

, w. (Wout)

p, W. (Theo) 1

11den Broek, B.J. (Barend)

de Pol, R.T. (Tom)

1F. (Frans)

E. (Edwin) I

1nne, B.E. (Elbert)

Mulder, M.G. (Marco)

loeg, G. (Gert) 1

,|
n, A.J. (Arian)

,|
G.W. (Gemin)

Dijkhuizen, E.H.P. (Pieteo
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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: 7 Lokaal Waterbeheer

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummeí

H (Hendrik)Hartskamp, H.J. (Henk-Jan) I t2t7 t

1 4

! I ltl

3

1

I r 11!

llll

!lll
1

tlll

ttll

tlll

ttll

rtll

IIII

4 B 0

t I l4l8a

2Hoeve, G.W. (Wim)

Sanders, N.P.C (Noëlle)

4Heddema, A. (Ton)

Bentem, C.O. (Daniëlle)

Noort, G.J. (Gert Jan)

, R G.H. (Rein)

van der Salm, R.A.J. (René)

Bor, M.K. (Rlen)

Dieren, K. (Klaas)

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

1

1Bijstsrbosch, J. (Jan)

Pas, G.W (Gemin)

14Hazeleger Demmers, G' (Gabriëlle)

.15
Klandermans, P G. (Piet)

16Stutvoet, J B. (Jan)

'17Noorloos, B.G. (Ben)

't8Velthuizen, O.P. (Oswald)

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

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

i21Henken, H.G. (Hennie)

22van den BÍink, Jansen C. (Corrie)

23van Leeuwen, J (Johan)

24van Schaik, P. (Peter)

25van Aperen, l.P. (lgor)

H. (Henk)

der Linden, V.S.C. (Vincent)

Limburg, G.J.J. (Jan)

nberg, E.R. (Edwin)

3Loo, E. (Evert)

der Kolk, J. (Jan)

37

4

47

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (í + 2)

Pagina 10 /17

llll

llll

lrll

llrl

lll!

tlll
tll!

I

II
ltll

lll!

llll

tlll
Illl

1



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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: I AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

M. (Maarten) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) I l6l1t

7

ttll

rtll

llll

rtll

tlll

tlrl

1

1 1

I I lzt
lsl

I I t2t
2

1

tlr!
llll
Illl

lll!

91

tlrl

1

1 0 1 1

l1l0a2l

Vierssen, M (Maarten) (m)

N.T. (rhy) (v)

J.M. (Jiska) (v)

Ehrenburg, H. (Hillebrand) (m)

M. (Maiike) (v)

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

Overbeek, T A.A. (Theo) (m)

A. (Ahmet) (m)

c. (constantijn) (m)

Schuur, W.A. (Willem) (m) 1

,|
n Dort, A.C.A. (Andries) (m)

Duin, A.M. (Armande) (v) !1

íBresser, A.H.M. (Ton) (m)

ns, A.G.M (Alice) (v)

ich, F.P. (Floris) (m)

1kemuller, W.G.M. (Wouter) (m)

w. (wijnand) (m) 1

1D G. (Douwe) (m)

Reijerman, M P. (Mark) (m)

21Marinkov, M. (Milica) (v)

n DiJk, T. (Tim) (m)

ul, C.A (Cees) (m)

Nooijen, W.F.J.M. (Wim) (m)

Lensvelt-Ruijs, a.E. (Quirine) (v)

R. (Rory) (m)

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

H.L.E. (Herman) (m)

Di.ik, J.C. (Hans) (m)

eijvogel-Volk, S T. (Tatjana) (v) 3í

H J.W. (Herman) (m)

Vlsser, J.C. (Jacqueline) (v)

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

35

39

40

41

44

45

46

47

Subtotaal Subtotaal 2

Totaal (1 + 2)
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaanr waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 9 SOPLUS

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

G.C. (Gerrit) (m) I a2l2I
8

2

tttl

I t t1l

tlll

tzl

1

3 6

tltl

lt!!

Pastoor, H H. (Henri) (m)

A.E.M. (Ann€lies) (v)

J. (Jakob) (m)

Walraven, P. (Paul) (m)

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

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

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

Heuckelum, J. (Jan) (m)

, R. (Rob) (m) 1

Barneveld, F. (Frits) (m)

Piekema, F.W. (Frits) (m)

11F.G. (Frans) (m)

't4Hogenkamp, J.L.G. (Annie) (v)

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

16Böhm, J.F. (Joop) (m)

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

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

'tsvan StÍaten, A. (Anton) (m)

20Donker, A.C. (S.ianie) (v)

21

22

23

24

25

Totaa!
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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 cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

M. (Martine) (v) I I lst

2

tttl
I I l2l
I l2l5!

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

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

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

de Haas, B. (Bas) (m)

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

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

8Brulnlnk, E. (Erwln) (m)

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

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

11D.H. (Dirk) (m)

1

1

1

: 16

'17

20

21

22

23

24

25

tlll

llrl

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

gemeente/openbaar Iichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

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

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

R A. (Arjan) I l2t8!
7

2 1

I I lSl
!rl

ttl

1

1

1

llt!
ltlt

I I t5!

1

Molenkamp, R.W. (Rob) 2

Fransen, C P. (Carla) J

Lie A Kwie, A M. (Mark) 4

Jong, J.P.M (Jacqueline)

Vliet, W.M. (Nanzz)

P J. (Peter)

Feenstra, H.M. (HIske) 8

Le6uwen, P.E.J. (Paul)

Hassel, F. (Falco)

M. (Maaike)

J.M. (Jesseka)

,|

11

1

,|

14

15

't6

t17

18

't9

20

2

23

24

25

Totaa!
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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 vak.je één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erlk) !1!5151
tt 1 6

4 0

6lll
I lllg!

1

2

tttt

lttr

t1t

2 3 9

1

Klaassen-Broekhuizen, C. (Carola) 2

Finnema, J.M. (Jochem)

Oavelaar, D (Dick)

Dijk, D. (Dick)

6Ubbink, W.H. (HeÍman)

Engelbertink, W.ÀA. (Wout)

de Groot, J.F. (Jan)

A. (Allard)

Adams, J.W. (Jan) 't0

ooteboom, A.H. (André)

1Kos, G. (Gijs)

metz, P.A. (Piet Hein)

14

't5

16

17

't8

19

20

i21

22

23

Totaal
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Model Na 3L-2: proces-verbaalvan 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 cijíer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

sdregt, E. (Erlk) (m) I I l8t

4

1

!lll

tll!

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

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

R.F. (Robert) (m)

5

6

7

I

,|

11

1

14

15

16

i 17

'18

'19

20

21

23

24

25

1 3
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lModel Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

1;emeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

ls er voor een of meer lljsten sprake van een verschil tussen enerzijds 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 gemeentelijk

stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam?

tr Nee

16. Verschillen met ds door het stombureau vastgestelde lfisttotalen

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

l-ijstnu mm
er en -
naam

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

Lijsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelijk
stem bu rea u/stem -bu reau
voor het openbaar lichaam

Lijsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

103
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.,l:Christer 104

105
Er is een verschil, omdat wij 1 minder hebben geteld en

getelde ste'n bleek ongeldig :1 stuks.!l:CDA t07
Door stembureau verkeerd gesorteerd biljet hoorde bij

deze lijst:1 stuks113zl: Water Í\ tl2

102 1 van lijst 12 naar 8[i: AWP vo 101
Door stembureau getelde stem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.240 23912: BBB
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