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Model N í 0-2

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
stembuÍeau Adres/locatie stembureau

24
SpoÉhal Ridderspoor
Ridderspoor 2 ,3871 JH , Hoevelaken

Dag Maand Jaat

1 5-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

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

Dag Maand Jaar

Datum: ,/ 5- 03 A-O L3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

! De telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

L/ 3e



2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Vooriette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaa(

Beitler

zy'a3 zo z 3

óY a7
7u ju
/3 /{H. Bezembinder /5' a7 Zu 23

M.J.C. van Laar - van den Tweel /J^ /9 2u »3
ir ot 20 L1

zq{og 2uz9
/5^ /t Za z9

2o Zq

w:?
zf a3 zo c-3

ó7 0-7

2u )o
(,7 Ov

Lrs jo
/3 )a

A. Reijneveld

H. van Reenen

M. van Valkenhoef - van de Grift /1 4o

D /t^ 09 zazS 2-0 3o

J z1- o7 zu z3

0 zrr tyr a

Trjd (van - tot)

// ó7

// //n

// a-a

oo /r

'rla 1



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 ,/ oa /
B /20
c 0

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) ,//2
4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

E /,/ /f

G ï
Tel op +

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.
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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)?

! 
^/EE 

- Ga dan door naar rubiek 6.

{ rO - 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 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

3

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

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

,gab 2.Zr-/L.é/|/,er ,

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 3



6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmefuingen van kiezers.
Vooheelden 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
vefulaard, 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

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

'Z?u r

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

tvveede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beïnvloedden 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

4+tt



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 rubriek I alleen de namen n.
Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubiek 9.

Naam voozitter 't/zr 'nZ-A)
Namen stembureauleden

fy1 - ,
?rí tu^

I

2 H r/rr^ lo^/
3 ;P -)

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op Iijstniveau

1-WD I ,L tl

2 - ChristenUnie 7 6

3-CDA 0 7

4 - Waler Natuurlijk 2 tl
5 - Partij van de AÍbeid (P v d A ) { 0
6 - Staatkundig Gereformeerde Partu (SGP) ,L ()

7 - Lokaal Waterbeheer f 0

8 - AVVP voor Water, Klimaat en Natuur / /
9 - sOPLUS \ 1'

?10 - Ondernemend Water 6
J-,L11 - Paíij voor de Dieren ?

12 - BBB tz ,
13 - Belang van Nederland (BVNL) L í

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

en lijstneam Aantal stemmen
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het open haam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Locatie stembureau Sporthal Ridderspoor, Ridderspoor 2,

3871 JH Hoevelaken

1. Aantal toegelaten kiezers

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

stembureau)

Aantal geldige stempassen A 1001

B 128Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftetiik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

c 0

1129

2. Aantal getelde stembilietten

Vul hieronder de aantallen rn zoals vasÍ9es teld door het gemeenteliik stembureau

Aantal stembil.letten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

'Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke líist ziin uitgebracht bii elkaar op

E 1118

Tel op +

F 6

G 5

1129

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

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

E Ja, ga verder met rubriek 4

maar stem u een gegeven voor meer
tr of IS en neem de en over. Ga daarna verder 4

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

Pagina L lL7

Vul voor leder stembureau aÍzonderlljk deze bljlage in.

Nummer slembureau: 24
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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

Naaraanleiding van het geconstateerde verschil heeÍt het gemeentelijk stembureau de stem(plus)passen, kiezerspassen en

volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelat€n kiezers voor dit stembureau als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldig€ volmachtbewijzen (schifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

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

Hetaantettotdestemmint:;1"l1iz::.,ï,;,:;,;.i1";1;i;:;::i

ls het aantat toegelaten kiezers ( D.2 ) en het aantat getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H ) ge\k?

D Ja. Ga verder met rubriek 4

u Nee, er zijn méér stembiljetten geteld.
Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

tr Nee, er zijn minder stembilietten geteld.

Hoeveel stembiljetten ziin er minder geteld?

Verklaar het yerschl lussen het aantal toegetaten kiezers en het aantat getelde stembilietten. Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaring 4n.

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

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiliet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Païina 2 /t7
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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 andeÍe verkiezing aangetroffen?

E Nee.

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

aangetroÍfen. Deze stembescheiden ziin in aparte pakken verpakt en

verzegeld en overgebracht naar hel college van burgemeester en wethouders van de gemeente'

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewiizen of kiezerspassen dat is aangetroffen.

Pagina3 l17



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

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

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

Naam kandldaat t
kandldaatnummor

lmutoer, s.e. (Stoerd) (m) I t5t9t
3

2 6

3

! I lZl

2

2 1

tlll
I I l3l

tll

ll!

í1

11

2 4

tlll
I I l3l

!l!!

tlll

tlll
llll
tlll

1

1

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

3van de WolÍshaar, A.A. (Angèlo) (v)

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

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

6Rutgors, G,À (Toon) (m)

7Bliwaard, W. (Wosloy) (m)

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

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

't0Vennls, H.F.T. (Rlchard) (m)

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

12de BooÍ, W. (Wiebe) (m)

13HaÍdam-Postma, G.J. (Gorda) (v)

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

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

't6Tibbon, M.D. (Manon) (v)

17NoordBtar, N.À (Nlels) (m)

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

19Mackay, E. (Erlc) (m)

20

21

22

23

24

25

Totaal

Palina 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 cijfer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

Dlik, C. (Carlo) (m)

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

I l2a7 t den Brink, W.H. (Wout) (m)

1

1

5

9

2

I I lll

5

I I l1l

7 1

ttl 4

llll

ttll

tlll

ttll

tlll

t I !11

!ll!

t!!l

tlll

5

t I 17l6a

1

2Lokhorst, D.A. (André) (m)

3Kram6Í-Schutte, M,M, (Margreet) (v)

4Zandvoort, M. (Mark) (m)

Vlug, R.J. (Roné) (m)

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

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

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

9Zoetoman, N.J. (Nlols) (m)

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

1'lSloots, J.R. (Rolfl (m)

12Van AlleÍ, J. (Koos) (m)

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

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

15den UiJl, C.H. (Koos) (m)

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

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

18Treop-Wolfswlnkel , M.H' (Marleen) (v)

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

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

21Plug, P. (Pleter) (m)

22van den Hardonberg, P.A. (Alico) (v)

23Ksrs, M.W. (MaÍlnus) (m)

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

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

26

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

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

29van D'rjk, T.A. (Tonnis) (m)

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

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

32Duksterhuis, H.L. (HaÍks) (m)

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

34van deÍ Hsldo, J.S. (Johan) (m)

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

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

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

38

39

40

41

42

43

4

45

46

47

48

49

50

I

-"1

....

Subtotaal Subtotaal i 2

Totaal (1 + 2)

Pagina 5 /L7

1
ll
ll

Ittl

I I

II

I

tlrl

I I

I



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

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

Naam kandldaat &
kandldaatnumm6r

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

der Tas, M.A.J. (MarJa) (v) t t6t6t don Esrenburg-Appoldoorn, J, I t ,t2a

1

4

Itl
I I t1!

I tll8t
I I tíl

1

tttl

2

1

trll

ttll
rtt

ttll

tlll

11

ttl 1

tllr

1 0 7 2

!ra 11l0l9l

,|

PansleÍ, G.A. (Albert) (m) 2

van der HeiJden, W.J.T. (WlmJan) (m) 3

BronswlJk, J.J. (JoÍoen) (m) 4

Obbink, M. (Mark) (m)

Versteeg, M. (MartiJn) (m) 6

Spekschoor, A.ÀL.M. (Arno) (m) 7

IHaÍdoman, M. (Mlchol) (m)

9Dorrestijn, Taal D.J. (Didl) (v)

Helsen, T.P,G. (Dorus) (m) '10

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

12te BÍako, D. (Dlck) (m)

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

't4Koolowlin, T. (Tineke) (v)

15van Hemmen, O.H.A. (Olck) (m)

Kemp-van de Brug, J.M. (Annemarle)
ívl

16

van't Land, E.J. (BeÉ) (m) 17

18Seldenrllk, P. (Pleter) (m)

19van Dllk, J.W.À (AsJe) (m)

20KloostsÍman-Barnevold, A.E. (Anita)
ívl

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

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

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

24Lucas, P. (Peter) (m)

25Zuldwijk-van Lentho, M.D. (Dlty) (v)

26

Kromors, R. (Roel) (m)

2S

29

30

3í

32

33

34

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

4t

48

49

50

tttt

Subtotaal i I Subtotaal

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: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje éen cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

A.T.F. (Astrid)

Naam kandldaat &
kandldaatnumm€r

A.M. (Lex) tllll6tít
2

7

It I

tlll
3t !ll 1!tl

tll

,|

6 3

llll
1

tlll

trll
tlll

lll!

1 ttll
4 2

rt!!

1 2 5

llll

4

a l1l2a9/

1

2van Ultert, D,H. (Dlrk)

3Stark, M. (Marjolein)

4de Goede, H.P. (Hans)

Holtslag, M. (Mark)

6van Klaveren, E.S. (Sverre)

7Eilkelenboom, M.J. (Greet)

Ivan Es, T.ÀM. (Theo)

Ivan dsr Vogts, F.G. (Fenneke)

10van der Marol, N. (Alco)

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

12HoÍdijk, J.W.H. (Jsllo)

't3Felling€r, M. (Mariken)

14Zwotsloot, M.ÀC. (Monlque)

't5Schmltz, M, (Marc)

16van Blosborgen, M.J. (Rlta)

'17Bulthuls, J. (Jeroen)

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

19Ms6uwlss6n, M.ÀT. (Margo)

20Boswuk, H. (H€nk)

21van Oostemijk Bruljn, M.E.H.

ÍMariettel

22Godschalk, M.C. (MaÍcol)

23van Genren, M.H.F.M. (Moniqua)

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

25van't Hul, B. (Bea)

26

27Bsel€n, H. (Honnls)

28Vlssor, S.J. (Sjirk)

2SRuUter, J.C. (Jacob)

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

3íBakkor, J.W, (Judo)

32Korevaar, A.W. (Arjen)

33Baart, P.C. (Paul)

34ter Maten, F. (Frans)

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 openbaaí lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

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

Naam kandldaat &

kandidaatnummor

, M. (Mathilde) (v) ! t3t9t
1

llll
2

1 2

I I ltl
I I l3l

lll

6 0

tll!

tlll

,l

tlll
tlll

1

í

2BÍands, T. (Tom) (m)

3van Bruggsn, S. (Llneke) (v)

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

Veenstra, A. (Bert) (m)

6Krljgsman, N,A. (Annot) (v)

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

Ide KruUf, C. (Koos) (m)

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

í0Vleomlng, O.K. (Otto) (m)

11Splttoler, P.G. (Peter) (m)

12Wosterhoí, D. (Dlrk) (m)

13Bulst, S. (Slobíon) (m)

14Doljó, J.c. (Rik) (m)

15Kelani, S. (Slpan) (m)

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

17Mast, P.A.M. (Pater) (m)

't8fii-per-Bosman, M.L. (Marle Lupé)
ívl

19KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

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

21KreeÍtenberg, W.À (WillY) (m)

22van Dljk, 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 cijÍer. Begin rechts, met het laatste ciifer

Naam kandldaat &

kandldaatnummsr

der Wind, H.J. (Henk)

1

I I lZl
I r t3l
trl 2

1 5

2

0

3

4

I

ttll
!lll

tl
tlll
ttll

ttll

6

2 01

1

2van Vreeswuk, B.J. (Bert)

3Pollnder, L, (Lambert)

4van de, Weerd B. (Breunls)

5van dor Pool, A.J.M, (Johannes)

6Kemp, B. (BaÉ)

7van Lagen, G. (GeÍrlt)

IBoer, A.M. (Hans)

IHazologer, W. (Wout)

10Schaap, W. (Theo)

11van den Brook, B.J. (Barond)

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

13Hazeleger, F. (Frans)

14Bouw, E. (Edwin)

15Wl,lnno, B.E. (Elbort)

16Mulder, M.G. (Marco)

17Ploeg, G. (Gert)

16Kleln, ÀJ. (ArJan)

19Boswllk, G.W. (Genrln)

20van DlJkhuizen, E.H.P. (Pleter)

21

22

23

24

25

Pagina9 /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: 7 Lokaa! Waterbeheer

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

Naam kandidaat &

kandidaatnummoÍ

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

H. (Hendrlk)Hartskamp, H.J. (HankJan) I t2t8l t1!

1

l íl

1 4

4 7

I I lZl

2

tlll

tll!

llll
llll

lll
tlll

,l

!tll

tt!!

!ll!

!lll

llll

tlll

t!!l

tll!

ll

I l5l0!

1

2Ho6vs, G.w. (Wlm)

aSand€rs, N.P.C. (Noëlle)

4Heddema, A. (Ton)

5van Bontom, C.D. (Daniëlle)

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

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

EBor, M.K, (Rlon)

9van Dioron, K, (Klaas)

10van der Salm, R.AJ. (Ronó)

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

12te Pas, G.W. (Gerwln)

13Bllst6rbosch, J. (Jan)

14Hazeleger Dommers, G. (Gabrlölle)

't5Klandormans, P.G. (Piet)

't6Stutvoet, J.B, (Jan)

17Noorloos, B.G. (Ben)

't8Velthulzen, O.P. (Oswald)

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

20van den WlldenbsÍ9, J.A.G.M. (Judlth)

21Henken, H.G. (Hennle)

22van den Brlnk, Jansèn C. (Corrle)

23van Leeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Peter)

25van Aperen, l.P. (l9or)

""1

..

I

I

26

27Wa3ssl, H. (Henk)

28van der Linden, V.S'C. (Vincent)

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

30Kouwenberg, E.R. (Edwin)

31van Loo, E. (Evert)

32van der Kolk, J. (Jan)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

4f

48

49

50

Subtotaal 1 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: 8 AWP voor Water, Klimaat en Natuur

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

Naam kandidaat &

kandidaatnummer

Naam kandldaat &
kandidaatnummer

M. (MaaÉen) (m)Megen, J.G.W. (Ron) (m) ! t4t3t
2

1 9

1 4

I I ltl
IMI

ttll

tttt

!ttt

2

ttll

1

!tt

1

ttll

ttll

ttll

ttll
!ttt

rt! 6

t8t

,|

9 7

lttl
tltl

1

2van VlErssen, M. (MaaÉen) (m)

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

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

Ehrenburg, H, (Hillsbrand) (m)

6Hulbers, M. (MalJke) (v)

7ln 't Veld, M. (Mart[n) (m]

Ivan Overbeek, T.A.A. (Thao) (m)

9Alka§, A (Ahmol) (m)

Wekx, C. (Constantijn) (m) 10

11SchuuÍ, W.A. (Wlllom) (m)

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

13van Duin, ÀM. (Armande) (v)

14Bresseí, A.H.M. (Ton) (m)

't5Jonk6r-voons, A.G.M. (Allce) (v)

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

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

1EZech, W. (Wijnand) (m)

19Melter, D.G. (Douwe) (m)

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

21Marinkov, M. (Milica) (v)

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

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

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

25Lensvelt-RuUs, Q.E. (Quirlne) (v)

26

27Burgman, R. (Rory) (m)

28Mand€rs, P.G.A. (Paul) (m)

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

30van DlJk, J.C. (HanB) (m)

3íMeirvogol-Volk, S.T. (Tatjana) (v)

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

33Polde VissoÍ, J.C. (Jacqueline) (v)

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

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

Subtotaal Subtotaal 2 2

araa

! I l9l9lTotaa! (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 SOPLUS i

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

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

G.C. (Gerrlt) (m) I t1t7t
9

I I l+!

t1t

I I 11!

2

ttll

tlll

!rll

I I lí!

3 5

I

2HaÉ, A.E.M. (Annelles) (v)

3Germs, J. (Jakob) (m)

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

5Walraven, P. (Paul) (m)

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

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

Ivan Loon, J.C.A. (John) (m)

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

't0Tollsnaar, R, (Rob) (m)

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

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

13Piokoma, F.W. (FÍits) (m)

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

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

16Böhm, J.F. (Joop) (m)

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

18Loddor, L.H.B. (Leendert) (m)

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

20DonksÍ, ÀC. (Slanle) (v)

21

22

23

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: 10 Ondernemend Water

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummor

M. (Maílno) (v) t5t

tlll
ttll

2

lll

rtll

rtll
tlrl

!!l

tlrl

!l 1t5t

2 2

1

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

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

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

de Haas, B. (Bas) (m)

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

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

IBrulnlnk, E. (Erwin) (m)

IDurioux, F.P.J. (Frans) (m)

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

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

'12

13

14

't5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 11 Partij voor de Dieren

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

R.A. (ArJan) t t2t0!
I

,l 3

lgl
r r tll
ttll

3

ttll

tlll

I I ltl
I I !íl

5 1

1

2Molenkamp, R.W. (Rob)

3Franssn, C.P, (Carla)

4Lie A Kwle, A.M. (Mark)

de Jong, J.P.M. (Jacquelino)

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Gudden, P.J. (Poter)

8Foonstra, H.M. (Hlske)

9van Hassel, F. (Falco)

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

11Moullrn, M. (Maalko)

12Batteau, J.M. (Josseka)

13

'14

15

't6

17

í8

19

20

?1

22

2l

24

25

I

..,

....

I

I

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 cijfer. Begin rechts, met het laatste ci.ifer

Naam kandidaat &

kandldaatnummor

Hertog, E.W.J. (Erlk) a1t2t4a
2 6

3 9

6

I ltlal

I I t1!

1

!ttl
1

I I l2l
tt! 1

lttl

ttll

ttll

1

2Klaassen-Broekhulzen, C. (Carola)

3Davelaar, D. (Dlck)

4van Dijk, D. (Olck)

q
Flnnema, J.M. (Jochem)

6Ubblnk, W,H. (Herman)

7Engelbertl nk, W,A.A. (Wout)

IWarnas, A. (Allard)

Ido Groot, J.F. (Jan)

't0Adams, J.W, (Jan)

't1Kos, G. (GUs)

12St€lnmetz, P.A. (Plot Heln)

13Nooteboom, A.H. (Andró)

't4

15

16

17

1E

't9

20

21

22

23

24

25

Totaa! 2 1 4

Pagina 15 /17

I

tlrl

ll



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.ifer. Begin Íechts, met het laatste ciifer'

Naam kandidaat &
kandldaatnummar

E. (Erik) (m) t1t7t
1

1 1

2 9

tlll

!!!l

!lll
tlll
tll!

tll!

1

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

3Hulsman, W.O. (Wim) (m)

4coossens, F.J.M. (FÍank) (m)

E

6

7

I

I

10

11

't2

13

'14

15

16

17

't8

19

20

21

tt

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

ls er voor een of meer lijsten sprake van een verschil tussen enenijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en anderzijds het aantal op deze lljst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentel[k

stembureau/stembureau voor het openbaar llchaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde liisttotalen

E Ja -> Vut de navolgende tabel in en geef zo mogel|k een verklaring.

Lijstnumm
eren-
naam

Reactis gemeentolijk
stembureau/slembureau voor het
openbaar lichaam op het verschil

LlJsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelIk
st€mbur€au/stem-bureau
voor het openbaar lichaam

Lljsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

60 stemburo. Drie maal gecontroleerd, wij komen op 60.

Er is een verschil, omdat er verkeerd is geteld inhet

5: Partij v; 58
Er is een verschil, omdater in het stembureau verkeerd

geteld is (50), het ziin er 515111: Partij \ 50
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