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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 maar12023

Gemeente

Kieskring

Nijkerk
Waterschap Vallei en Veluwe

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a. Stembureaugegevens tijdens stemminq

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

25
Dorpshuis De Stuw
De Brink 10 ,3871 AM , Hoevelaken

Dag Maand Jaar

15-03-2023

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

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

Dag Maand Jaar

Datum: l5 o3 2-o L 3

Waar vond de telling (op lijstniveau) plaats?

É D" telling vond in het stemlokaal plaats.

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

Tijd (van - tot)

ZZ ,5 o I LíS



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 Jaat

S. Veldhoen - Smit ,5 o3 z e 2_-l c'l -1 (20

r:l:oBezembinder - Groenestein

Broersma

r5 o:l ZDZ2

A. t5 o3 z§23 oJ (2D

E. van Amerongen I 5 o3 zT Z? ol oo

A. Schimmel - Brons ,S of zoz) l? 30

J.R.E. Collignon I 5 c3 2 u 23 I 3l=v

M

Tijd (van - tot)

l9 DD

2t oO

i Y o9

lq oO

?l oQ

? I O1)

II



3. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen ln bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schnflefijk 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 togt
B t,J

Tal op +

c

I 2_o3

4. Aantal uitgebrachte stemmen

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

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

E t 2-'öl
F ,tt
G 5

Tel op +

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

ls het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op de volgende pagina.

F^.I1

D

Aantal ongeldige stembiljetten



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

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

tr NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

Ei JA - Vefulaar 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.

?lq

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

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

r.V. vra- 2- '-, t<v^.l \r- t e c.w\ ) 'l t ( r

..-^-l .l,e c í r.l \ca '.r o<e \ o \c,1.-
-J\

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoevee! stembiljetten er minder zijn geteld

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

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

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

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.
Vooheelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bercikbaar, 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

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 sfemöus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
ste ml oka al bei'nvloedde n d e ki ez e r.

Omschijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden



8. Stembureauleden aanwezig bij de telling

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

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

Naam voorzitter

ÍTl. flz.zern!..,J. r ) S.VulJho cr._ S.^.f
Namen stembureauleden

A fè ro et g-v. ci

A S.,\^'t ,,"-, -'. .,1 - fà í o \.Lr

t( « q . C <-lL^ <- ra o.,.-,

€ . r-) c, v. {À -^ e ( <') w1 o^o-u

,|

2

3

4

5

6

7



Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

LÍstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

1-WD I s 5
2 - Christenunie 3 l
3-CDA I ) 3
4 - Water Natuurlijk I 3 a\ty
5 - Partij van de Arbeid (P v d A ) 3 L
6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) -l Z
7 - Lokaal Waterbeheer Y Y
I - AWP voor Water, Klimaat en Natuur S f
9. sOPLUS s (

10 - Ondernemend Water z ,i

1 l - Partij voor de Dieren s I
12. BBB Z 3 v

13 - Belang van Nederland (BVNL) Z ?



baar lichaam in eenModel Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voo

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Bijlage 2: uitkomsten per stembureau

Vul voor leder stembureau aízonderlljk deze biJlage ln'

Nummer stembureau: 25

Locatie stembureau

Dorpshuis De Stuw, De Brink 10,3871 AM Hoevelaken

í. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen,n zoals vasÍgesteld door het stembureau (zie rubriek 5 van hel proces-vatbaal van het

stembureau),

Aantal geldige stempassen A 1086

B 117Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen

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

Tel op +

c 0

I 203

2. Aantal getelde stembilietten

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

Het totaalaanta! getelde stembl[eíen (E + F + G = H)

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

E 1189

F 17

op.
G 5

1211

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

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

tr Ja, ga verder met rubriek 4.

maar een gegeven voor meer

oÍ minder en neem de Ga daarna verder met 4.

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

Pagina t 177
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

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

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

rrg r1 086Aantal geldige stempassen

117Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

0Aantal geldige kiezerspassen (pas om te slemmen in andere gemeenle)

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

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

tr Ja. Ga verder met rubiek 4

Nee, er zijn méer stembiljetten geteld.
Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

Nee, er zijn minder stembiljetten geteld.
Ho€veel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verktaar het verschil tussen het aantat toegetaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten Vermeld hoe vaak hier sprake

van was. Er kan meer dan één verklaing ziin.

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

r2-oB

Hoe vaak heeft een kiezer het stembillet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?
Vemeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

ge3

I

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil? B

Pagina 2 /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

4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, slempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetrofíen?

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

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

Noteer hier het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, volmachtbewijzen of klezerspassen dat is aangetroffen.

Paíina3 /t7



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

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

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

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

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Mulder, S.E. (Sjoerd) (m) 7 9

ttt 3

! t3!61

2

I ! I1I
a a2t7 t

! I t2a
t t tít

2

1

tttl

1

I t1t5t5t

1

2van dar Vean, B. (Bas) (m)

van do Wolfshaar, A.A. (Angàle) (v) 3

Haklander, LE. (lÍls) (v) 4

Di,kman, M.C. (Marls Clalre) (v)

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

Buwaard, W. (wesley) (m) 7

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

de Jong, M.l.C.A. (Myrlam) (v) o

Vennis, H.F.T. (Richard) (m) 't0

Rul,ls-Boorsma, L.M. (Llly) (v) 11

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

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

Linn€nbank, R.H.A. (Remco) (m) 14

van Swam, R.M. (Roel) (m) 't5

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

Noordstar, N.A. (Niols) (m)

Ookker, D.R. (Dlrk) (m) 1E

Mackay, E. (Erlc) (m) 19

20

21

22

23

24

25

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

Naam kandldaat &
kandldaatnummoÍ

DiJk, C. (Carlo) (m)

Naam kandldaat &
kandldaatnummoÍ

!tl

tll

5 6

6

3

3

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

I l2l0l
tttl

1

1

4

tlll

ttrl

tllr

ttll
1

tt

1

1

ltll

ttll

1

LokhoÍst, D.A. (Andró) (m) 2

Kramer.Schutte, M.M. (Margreot) (v) 3

ZandvooÉ, M. (Mark) (m) 4

Vlug, R.J. (Renó) (m) 5

de H6er, C. (Kses) (m) 6

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

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

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

't0van den Brlnk, G. (Gils) (m)

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

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

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

14van HaÍten, O.J. (David Jan) (m)

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

1GWalÍaven, M.M. (Margrlst) (v)

17de Vos, P.J. (Plote4 (m)

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

't9van de Poll, J. (Jaap) (m)

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

21Plug, P. (Pleter) (m)

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

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

24MaÍkur, M.H. (Hulg) (m)

25Urbach-Bakkor, E.J. (Liesbsth) (v)

26

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

2gZomer, J.Y. (Judith) (v)

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

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

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

32Dlrksterhuls, H.L. (Harko) (m)

33van LaaÍ, H. (HendÍik) (m)

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

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

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

37van den Brandhof, G,J, (GeraÍd) (m)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Subtotaal 1 I I l9!rl I r I 16l

ttl
9 7

Subtotaal i 2

Totaa! (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

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

Naam kandldaat I
kandldaatnummor

Naam kandidaat t
kandldaatnumm6r

den Essonburg-Appeldoorn, J
der Tas, M.AJ. (Marja) (v) 6 4

,l 2

1

t3t

llll

1

1

tttt

Mll
I I aza

2 2

ttt 2

2

I I tzt
ttll

tlll

ttt!

tttl

tll

!!tl
rttt

!ttt
!ttl

!!lt

I allí!31 I I I l0l

31I

1

Pansler, G.À (Albart) (m)

1van der Hellden, W.J.T. (Wim,an) (m)

4BronswlJk, J.J. (J6roen) (m)

Obblnk, M. (Mark) (m) 5

Versteog, M. (Martljn) (m) 6

Spekschoor, A.ÀL.M. (Arno) (m) 7

Haideman, M. (Mlch€l) (m) I

DorrestlJn, Taal D.J. (Dldl) (v) 9

í0Helsen, T.P.G. (Dorus) (m)

11Eokkors, H.J. (HaÍry) (m)

't2te Brake, D. (Dlck) (m)

13Dooper, H.F. (Hes6ol) (m)

14KoelewiJn, T. (Tlneke) (v)

't5van Hommen, D.H,À (Dlck) (m)

16Ksmp-van do BÍug, J.M. (Annemarle)
ívl

't7van't Land, E.J. (Bert) (m)

18SeldenrUk, P. (Pleter) (m)

19van OUk, J.W.A. (AsJe) (m)

20
KloostoÍman-Barnovold, ÀE. (Anita)

ív)

2'.|ds Jong, J.L. (Jeroen) (m)

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

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

24Lucas, P. (Peter) (m)

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

26

27Kromeru, R. (Roel) (m)

28

29

30

3'r

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4',1

42

43

44

45

46

47

48

49

Subtotaal i 2

Totaal (1 + 2l

Pagina 6 /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: 4 Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijíer. Begin rechts, met het laatste ciifer.

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

Meler, A.T.F. (Astrld)

Naam kandldaat &
kandldaatnummer

HoeÍsloot, A.M. (Lex)

2

tttt

7 2

!s
!91

I I t2l

1

I l1l0l
t I t1t

3

Mzl ttll
tltl
llll

1

1

1

I !glOl

ttll

tlll
!trl
!tl!

I all3l8l I I I I0l

I31

1

van Ultort, D.H. (Dlrk)

Stork, M. (MarJoleln) a

4de Goodo, H.P. (Hans)

5Holtslag, M. (MaÍk)

6van Klaveren, E.S. (SvoÍre)

7EiJkelenboom, M.J. (Groet)

8van Es, T.A.M. (Theo)

Ivan der Vegto, F.G. (Fenneke)

10van der Marol, N. (Alco)

1'tdo GraaÍ, Y.H.P. (Yvonne)

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

'13Felllnger, M. (MaÍlkon)

14Zwatsloot, M.A.C. (Monique)

't5Schmltz, M. (Marc)

16van Blosborgon, M.J. (Rlta)

't7Bulthuls, J. (Jeroen)

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

19Meeuwlssen, M.ÀT. (MaÍgo)

20Boswllk, H. (Henk)

21van Oosterwilk BruiJn, M.E.H.

ÍMariette)

22Godschalk, M.C. (Marcel)

23van Gemen, M.H.F.M. (Monlqus)

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

25van 't Hul, B. (Bea)

26

27Bealon, H, (Hennlo)

28VlsEer, S.J. (SJlÍk)

29Rullter, J.C. (Jacob)

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

3'lBakkoÍ, J.W. (Judo)

32Korovaar, AW. (Arlen)

33Baart, P.C. (Paul)

34tor Maten, F. (Frans)

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4S

50

tll!

Subtotaal 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 stemopnemíng wordt verricht

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

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

Naam kandldaat &

kandidaatnummor

M. (Mathilde) (v) 6 0

! ! !r!
I l1l7l

I I lrl
M1l

2

3

!tt!

ttll

l,t I

tll!
1

I I a8l7l

1

BÍands, T. (Tom) (m)

Ivan Bruggen, S. (Llneko) (v)

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

5Ve€nstra, A. (Bort) (m)

6Krijgsman, N.À (Annct) (v)

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

Ido Kruuf, C. (Kees) (m)

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

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

1íSplttsler, P.G. (Potor) (m)

12Westerhof, D. (Olrk) (m)

13Bulst, S. (Slebrsn) (m)

't4ooljé, J.c. (Rlk) (m)

15Kelanl, S. (Slpan) (m)

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

17Mast, P.A.M. (PoteÍ) (m)

18
Stapper-Bosman, M.L. (MaÍi6 LUPé)

ív)

19KrulthoÍ, J.G. (Johan) (m)

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

Kreoftsnbèrg, W.A. (Wlly) (m) 21

van DUk, E.M. (Llesbeth) (v) 22

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

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: 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

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

Naam kandldaat &

der Wnd, H.J. (Henk) 4 9

3

1

1

I l1l 0

I I !1r
!lll

ttt!

1

!!ll

tttt

1

I I l+l

I I l7all

1

?van VreeswlJk, B.J. (BeÉ)

3Polindor, L. (Lambeí)

4van do, Wesrd B. (Breunls)

5van der Poel, A,J,M. (Johannes)

6Kemp, B. (Bart)

7van Lagen, G, (Gèrrit)

8Boor, A.M. (Hans)

IHazeleger, W. (Wout)

Schaap, W. (Theo) 10

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

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

't3Hazeleger, F, (Frans)

14Bouw, E. (Edwln)

15Wunne, B.E. (Elbert)

'16Mulder, M.G. (Marco)

17Ploeg, G. (GeÉ)

18Kleln, A.J. (Arlan)

1SBoswl,|k, G.W. (Gerwln)

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

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: 7 Lokaal Waterbeheer
Zet in elk vakje één ci.jfer. Begin rechts, met het laatst€ cijfer

Naam kandldaat &
kandidaatnummor

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

H. (Hendrik)Hartskamp, H.J. (HenkJan) 2 5

I l1l2l
I t lít

tttt

l'lt

2

1

tttt

!ttl

ttrl

I I lrl

ttt 1

,|

Hoeve, G.W. (Wm) 2

Sanders, N.P.C. (Noölle) 3

4Heddema, A (Ton)

5van Bentem, C.D. (Danlëlle)

HazelaaÍ, R,G.H. (Rein) 6

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

Bor, M.K. (Rlsn) 8

van Dioren, K. (Klaas) 9

10van der Salm, R.ÀJ. (Ronó)

't1van der Kolk, M.K. (Monlque)

12te Pas, G.W. (Gerwln)

't3Blrstsrbosch, J. (Jan)

'14Hazsleger Demmers, G. (Gabrlölle)

15Klandermans, P.G. (Plet)

Stutvoot, J.B. (Jan) 't6

'17NooÍloos, B,G. (Ben)

18Volthuizen, O.P. (Oswald)

19van derWeord, R.À (Ronald)

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

Henken, H.G. (Hennle) 21

22van den Brink, Jansen C. (Corrle)

23van Loeuwen, J. (Johan)

24van Schaik, P. (Potoo

25van ApeÍon, l.P. (lgor)

26

Wessol, H. (Honk) 2?

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

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

Kouwenberg, E.R. (Edwin) 30

31van 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 t4t3l ! I I l1l

Totaal 11 + 2l 4 4
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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.jfer. Begin rechts, met het laatste cijfer,

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

Naam kandidaat &
kandldaatnummer

M. (Maarten) (mlMegen, J.G.W. (Ron) (m) 5 3

tl! 2

I I 17a

I !1t6t
2

Mrl
I I tlt
I I !1!

1

tttr

I I llr
tlll

ttrt

ttt!

tt!!!!r

I5!

6

1

tll
9 7

,|

van Vlor3son, M. (MaaÉen) (m) 2

aPham, N.T. (Thy) (v)

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

Ehrsnburg, H. (Hillebrand) (m)

6Huibers, M. (Maijke) (v)

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

Ivan Ovorbook, T.A.A (Theo) (m)

9Alkag, A. (Ahmèt) (m)

10Wekx, C. (ConstantlJn) (m)

11Schuur, W.À (Wlllem) (m)

1Zvan Dort, A.C.A. (Andries) (m)

't3van Duln, A.M. (Armande) (v)

14BrossoÍ, A.H.M. (Ton) (m)

15Jonkor-veens, A.G,M. (Alice) (v)

't6Erwlch, F.P. (Floris) (m)

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

18Zech, W. (Wijnand) (m)

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

Rel,loÍman, M.P. (MaÍk) (m) 20

Marlnkov, M. (Mlllca) (v) 2'l

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

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

24Nool|sn, W.F.J.M. (Wlm) (m)

25Lensvelt-RulJs, Q.E. (Quirine) (v)

26

27Burgman, R. (Rory) (m)

20Manderc, P.G.A. (Paul) (m)

Voorn, H.L,E. (H6rman) (m) 29

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

Meljvogel-Volk, S.T. (Tatlana) (v)

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

33Pol-do Vlssor, J.C. (Jacquollno) (v)

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

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

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

Naam kandldaat &
kandidaatnummoÍ

G.C. (Gerrlt) (m) 2 6

1 0

tlll
!ttl

ttl

5

5

1

ttll

l t!

llll

tlll

ttl!

!lll

t ! !51íl

1

2Hart, A.E.M, (Annellss) (v)

3Germs, J. (Jakob) (m)

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

5Walraven, P. (Paul) (m)

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

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

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

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

10Tollenaar, R. (Rob) (m)

11Sondsrs, F.G. (FÍans) (m)

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

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

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

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

16Böhm, J.F. (Joop) (m)

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

't8Lodder, L.H.B. (Leendert) (m)

19van StÍatsn, A. (Anton) (m)

20Donker, AC. (Sjanie) (v)

2',1

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

Liist: 10 Ondernemend Water

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

Naam kandldaat &

kandidaatnummer

M. (Martlno) (v) 4

trll

Itll

1

1 8

tttl

1

IIII

tl!

I I ,l214l

1

2Reusk6n, H.J. (Heln) (m)

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

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

5de Haas, B. (Ba6) (m)

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

7van Vsolen, W.H. (Wm) (m)

8Bruinlnk, E. (Erwln) (m)

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

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

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

't2

13

'14

't5

16

17

18

't9

20

21

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: í I Partij voor de Dieren

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

Naam kandldaat &
kandldsatnummor

R.A. (Arjan) 1 4

8

I !115!
ttll

1 6

1

I t tll
2

1

ttll

tlrl

ltll

tl

I I l5!91

1

2Molenkamp, R.W. (Rob)

3Fransen, C.P, (Carla)

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

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

6van Vliet, W.M. (Nanzz)

7Guddcn, P.J. (Peter)

IFeenstra, H.M. (Hlske)

9van Hassel, F. (Falco)

't0van Leeuwen, P.E.J. (Paul)

11MoullJn, M. (Maalke)

12Batteau, J.M. (Jsssoka)

13

14

15

16

't7

18

19

20

2',1

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: í2 BBB

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

Naam kandidaat &

kandldaatnummer

Hertog, E.W.J. (Erik) I 5 0

I tzlzl
I l3lí!
I I t3t

1 7

I I ltl

M3t

1

1

1

tlll

1

Klaassen.Broekhulzen, C. (Carola) 2

Davelaar, D. (Dlck) 3

van DUk, O. (Olck) 4

Flnnoma, J.M. (Jochem) 5

Ubblnk, W.H. (Herman) 6

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

WaÍnas, A. (Allard) I

de Groot, J,F. (Jan) I

't0Adams, J.W. (Jan)

'l'lKos, G. (G[s]

Stelnmstz, P,A. (Plat Heln) 12

Nootoboom, A.H. (AndÍó) 13

14

15

16

17

í8

19

20

21

22

23

24

25

Totaal I 12t3t0t
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Model Na 31-2: Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in een

gemeente/openbaar lichaam waar een centrale stemopneming wordt verricht

Lijst: 13 Belang van Nederland (BVNL)

Zet in elk vakje één cijíer. Begin r€chts, met het laatste ciifer

Naam kandidaat E
kandldaatnummer

E. (Erik) (m) ,l 4

I I l8r
I I tír

1

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

1Hul3man, W.D. (Wm) (m)

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

5

6

7

8

9

10

't1

12

't3

14

15

16

17

í8

't9

20

2'.|

22

23

24

25

!ttt

Totaa!

tttr

! I 1213a
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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

ls ervoor een of meer llsten sprake van een verschll tussen enenijds het aantal op deze lijst uitgebrachte stemmen zoals vastgesteld

het stembureau, en andez[ds het aantal op deze llJst ultgebrachte stemmen zoals vastgesteld door het gemeentelijk

voor het openbaar llchaam?

tr Nee

6. Verschillen met de door het stembureau vastgestelde lijsttotalen

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

Lijstnumm
ergn-
naam

Reactie gemeentelijk
st€mburoau/stombureau voor het
openbaar llchaam op het verschll

LlJsttotaal zoals vastgesteld
door gemeentelljk
stembureau/stem-bureau
voor het openbaar llchaam

LlJsttotaal zoals vastgesteld door
stembureau

'l van 2 naar 4 en 1 van 4 naar 297 972: Christer

Cenkaal1384: Water I 138

87 1 van blanco naar geldig865: Partij va
Door stembureau getelde slem bleek voor een andere

lijst:1 stuks.7t6: Staatku 72

?agina77 /L7


