
Model K l: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor veruroegd stemmen (zie rubriek 5 van het

p roces-ve rbaal van het stembu reau voor ve ruroegd stemme n).

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Telop! A + B + C = D

A zLL
B ¿t
c o
D ztâì.

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor veruroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten Tel op! E + F + G = H

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

E 2uL
F

I

G ô
H ?-Lt)-
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
ls het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

F Jr, ga verder met rubriek 4.

I Nee, ga verder met het vervotg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau

als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen ¡n andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op! 4.2 + 8.2 + C.2 = D.2

E Ja, ga verder met rubriek 4

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

! Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

4.2

8.2

c.2

D.2

Let op: de onder A.2, 8.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld

door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

ls het aantaltoegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gel¡k?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak hier

sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende sifuafies 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 stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere ved<laringen en hoe vaak er sprake van was.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

ül Nee.

¡ Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

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

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan welsfempassen,

volmachtbewijzen of kiezerspassen daf ls aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Aantal stemmen

]L¡ st1 Ghristen U n ie
Naam kandidaat

van't Foort, S. (Sander) (m)

Veldhuizen, C.M. (Carola) (v)

Verdam, J H. (Jos) (m)

van

Geijtenbeek-Vink, P (Petra) (v)

Pronk, J. (Jan) (m)

van Mourik, N.W. (Marco) (m)

Bisschop, T.H. (Ton) (m)

Kieskamp, H.H. (Henry) (m)

van't Riet-Goldschmeding, H H: (Mieke) (v)

Elbertsen, M.A. (Martin) (m)

Donker, Q (Django¡ (m)

Vlastuin, D J, (Daan) (m)

van Ginkel, R. (Robin) (m)

Lagerweij, J.T. (Teus ) (m)

Verkerk-Lam, M. (Marry) (v)

Vonk, N.A. (Neville) (m)

van den Brink, J.P. (Jasper) (m)

van de Koekelt, D (Dennis) (m)

Vink, C, (Chantal) (v)

van Damme, L.J. (Leon) (m)

van der Ham, A. (Alfred) (m)

Lageruveij, N. (Natascha) (v)

Prins-van Mourik, G.R. (Bianca) (v)

Ove

van de H-eetkamp, J. (Jan) (m)

Geijtenbeek, J. (Hans) (m)

Beijer, H.M.E. (llse) (v)

VeldhuÞen, J.J. (John) (m)

van Rinsum, A.A. (Anton) (m)

Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

I
I

10

11

12

13

14

t5
16

17

18

t9
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Totaal
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Aantal stemmen

L 2 IVVD

1

2

3

4

5

6

7

I
I

t0
11

12

13

14

Nummer
op de lijst Naam kandidaat

Teunissen-Willemsen, M.C. (Marieke) (v)

Bisschop, B. (Bart) (m)

Blaauwendraat, E.C. (Evert) (m)

Mandersloot, E. (Erik)

van Velter,A,W (André) (m)

Gerritsen-Otten, Y. (Yvonne) (v)

van't Sant, D.K.A. (Derk) (m)

Engelen-Germs, L.J. (Lisette) (v)

Noordpool, G.B. (Gene) (m)

Engelen, H.H.L. (Harold) (m)

Römers,EJM (Eric)(m)

Gietelìnk, S,R. (Steven) (m)

Walraven, P.S,J. (Peter)(m) 
.

Hoek, A.J. (Bert) (m)

uìTotaal
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Aantal stemmen

L 3 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

op de lijst
Nummer

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

12

13

14

Naam kandidaat

van der Schoor, H. H. (Henk) (m)

Don, H. (Henk)(m)

Heijboe¡ J (Jeroen) (m)

Hardeman, H: (Harmen) (m)

Lokerse, J. W. (Johan) (m)

Ravenhorst, J. (Jelmer) (m)

deJ L. (Lennard) (m)

Dorresteijn, S. (Steven) (m)

Joosse, J. L. (Jan Louis) (m)

Overeem, J. W. (Hans)(m)

Rebel, M. (Marius) (m)

Randewijk, R. (Ruurd) (m)

Vlastuin,_D. (Dick) (m)

van den Brink, A. (Ap) (m)

Su.Totaal
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Nummer
op de lijst

st 4 Dorpsbelan g Renswoude
Naam kandidaat

Eskes, C.E. (Kees) (m)

Dirven, J.A.M. (Jos) (m)

Daalmeijer-Rensen, K.J.M. (Kirsten) (v)

Robbertsen, P. (Peter) (m)

van Ginkel, G.W. (Gerwin)(m)

Stutvoet, J.B. (Jan)

Waaije¡ f,J, (Emy) (v)

horst, P.E. (Piet) (m)

Wijs, A. (Arnout) (m)

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

Rietdijk, M.P. (Martin) (m)
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Aantal stemmen

Totaal
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Aantal stemmen

L¡ t5 CDA

2

3

4

5

6

7

8

I

Nummer
op de lijst

1

Naam kandidaat

Verkerk, S. (Leo) (m)

Bijmans, J.H.G. (John) (m)

Schimmel, T. (Teus) (m)

van Voo-rthuize¡, J. (Jorn) (m)

Wolleswinkel, A.P (m)

van Wolfswinkel, W. (Wilco) (m)

den Hartog-van Rijn, M.C. (Marjan) (v)

Beukhof-Schimmel, J. (Janita) (v)

Verbeek, J.G. (Johan) (m)

tTotaal
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