
Model K í: 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 vasÍgesÍe/d door het stembureau voor veruroegd stemmen (zie rubriek 5 van het

proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

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 Íoepassrng bij gemeenteraadsverkiezingen)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + Q, = p

A I58
B L6
C o
D r8q

2. Aantal getelde stembiljetten

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stem biljetten

Aantal ongeldige stem biljetten

Hettotaal 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 t8q
F o
G o
H rBq
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3. Verschiltussen het aantaltoegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
ls het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

í Ja, ga verder met rubriek 4.

tr Nee, ga verder met het veruolg 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 in andere gemeente)
( n iet va n toe pa ssi ng b ij ge me e nte raad sverkie zi nge n)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Telop!A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

! Ja, ga verder met rubriek 4

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

n 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 aantal toegelaten kiezers (D-2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

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 sffuaÍies 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 verklaringen 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?

F Nee.

n Ja, er ziln stembiljeften/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden vezegeld 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 wel sfempasse4

volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Aantal stemmen

Lijst 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) /
GROENLINKS
Naam kandidaat

Maas, C. (Chris) (m)

Blom, P. (Peter) (m)

Meijs, P.H.L.J. (Peter) (m)

van Eijk, J.T.M. (Jos) (m)

Maas, A.C. (Tom) (m)

Vrijhoef, M.S.M. (Meta) (v)

van VJiet, A. (Arie) (m)

Rijken, W.J.M. (lneke) (v)

Jakobsen-Huibregtse, L. (Rina) (v)

Holtkamp, D.J. (Doede) (m)

van Beekhuizen, G. (Greta) (v)

Cijsouw, J.L. (Johan) (m)

Sinke, T. (Theo) (m)

Lievense, W.A. (Wibo) (m)

Maas-Stevens, T.J.M. (Dorien) (v)

Lievense, T. (Tom) (m)

Geene, P.A. (Peter) (m)

op de lijst
Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

I
í0
11

12

13

14

í5
16

17

Totaal
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Aantal stemmên

:Li
Nummer
op de lust

1

2

3

4

5

6

7

I
I

í0
11

12

13

14

st2 Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV)
Naam kandidaat

Roelse, L.A. (Adri) (m)

Sparreboom, S. (Sylvia) (v)

de Buck, J.A. (José) (m)

Stevense, G.J.C. (Gert) (m)

den Hamer, C.A. (Cees) (m)

Minderhoud, K.W. (Koen) (m)

Luteijn, J. (Joyce) (v)

Langebeeke, A.J.C. (Adriaan) (m)

Hamelink-Menig, L.M.M. (Lucia) (v)

Huiszoon, K. (Kees) (m)

Buldel C.A. (Tineke) (v)

van der Leek, G.A. (Geert) (m)

Bosschaart, A.l. (Arjen) (m)

Geldof, J.P.C. (Jan) (m)

gTotaal
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Aantal stemmen
Nummer
op de lijst

11

12

13

14

í5
í6
17

í8

Naam kandidaat

Wisse, P.A.C. (Pieter) (m)

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

Katsivelis, O. (Orestis) (m)

van Os-Koevoets, H.M. (Henny) (v)

van Hese, B.L.H. (Bas) (m)

Joziasse, E. (Erik) (m)

den Herder, W. (Willem) (m)

Wouters-Kleinepier, K.W.F. (Karin) (v)

Reijnierse, J.W. (Jan Willem) (m)

de Visser-van den Dungen, C.J.T.M. (Corina) (v)

Roelse, Z. (Rias) (m)

Meijers, L.C. (Leen) (m)

Lous, S.J. (Simon) (m)

Nonnekes, J.J. (Hans) (m)

Braam, J. (Jan) (m)

Wielemaker, A. (Arno) (m)

de Visser, P. (Peter) (m)

Lampert, J. (Jan) (m)

tTotaal
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Aantal stemmen

4 WD
op de lijst
Nummer

1

2

3

4

5

6

7

I
I

í0
11

12

í3
14

í5
í6
17

Naam kandidaat

Osté-Aarnoutse, M. (Marja) (v)

van Houten, R. (Ruud) (m)

Barendregt, P.A. (Paul) (m)

van Broekhoven, A.G.H. (Ad) (m)

van den Berg, L.V.M. (Nanda) (v)

Wattel, E.J.W. (Erik) (m)

Lievense, N. (Nonja) (v)

de Visser, R. (Ricardo) (m)

Rijk, C.F. (Celina)(v)

van den Berge, A.J. (Dianne) (v)

Boone, P.C. (Pieter) (m)

van der Hoofd, A. (Andre) (m)

de Visser, N.J.G. (Nathalie) (v)

te Roller, M. (Marjam) (v)

Bierens, C.W. (Kees) (m)

van Halderen, A.J.M. (Bert) (m)

Schanck-van den Berge, C.C.W. (Marin) (v)

2qTotaal
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Aantal stemmen
Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

8

I
10

11

12

í3
14

15

í6
17

18

í9

st5 HART VOOR VEERE (HW)
Naam kandidaat

van Kervinck, S. (Stijn) (m)

Steketee, J.YW. (Marcel) (m)

Sins, P.R. (Patrick) (m)

Franke-Ova, M. (Manuela) (v)

de Kraker, T. (Tim) (m)

Meerwaldt, J.D. (Jan) (m)

Duvekot, J.P. (Jaco) (m)

Roelandschap, W.E. (Willem) (m)

Kaland, J.A. (Jaap) (m)

Boogaard, R. (Ruben) (m)

Passenier, D. (Desie) (v)

de Witte, J.W.M. (Jeroen) (m)

Steketee, T. (Teun) (m)

Kloeg, M.C.M. (Michel) (m)

Dominicus, F.P.L. (Leonard) (m)

Hollestelle, A.D. (André) (m)

van de Sande, R.J. (Ronald) (m)

van Goethem, D. (Dennie) (m)

Kramer, H. (Hugo) (m)

q2Totaal
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Aantal stemmen

st6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

8

9

í0
11

12

í3
14

15

16

17

í8
í9

Naam kandidaat

Melse, J. (Jaap) (m)

Jacobse, A.L. (Sander) (m)

te Sligte, A.N. (Niels) (m)

Mulder, L. (Leon)(m)

de Visser, L.A. (René) (m)

Wisse, J.M.l. (Marco) (m)

Wisse, A. (Adriaan) (m)

Tramper, T.F. (Theo) (m)

Meijers, W. (Willem) (m)

Peene, J. (Jan) (m)

Timmerman, M.C. (Maarten) (m)

de Visser, P. (Perry) (m)

Matthijsse, LM. (lman) (m)

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

Minderhoud, J. (Jan) (m)

de Korte, W.L. (Wiebe) (m)

de Visser, J.C. (Arjen)(m)

Verhulst, G.S. (Gilbert) (m)

Wisse, A. (Abraham) (m)

tjTotaal
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Aantal stemmen

L t7
Nummer
op de lijst

GhristenUnie
Naam kandidaat

Molenaar, R.M.A. (René) (m)

Kemp, P.C. (Peter) (m)

Jacobusse, C. (Lars) (m)

Maris-Dorleijn, P.W. (Ellen) (v)

Vink, J. (Jan) (m)

Bimmel-Dekker, N. (Nel) (v)

Wattel, J.J. (Hans) (m)

Maris, A.W. (Ad) (m)

1

2

3

4

5

6

7

I

3Totaal
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Aantal stemmenop de lijst

:Li 8
Nummer

D66
Naam kandidaat

van Maldegem, J.J. (Jacco)

van Stiphout, M.F. (Marion)

Schelfhout, L.J.D.M. (Lodewijk)

Wondergem, M. (Marloes)

Gerritsen, M.M.C. (Michel)

de Waard, J.L. (Hans)

Heijboer, M.A. (Marcella)

de Brauw, W.M. (Maurits)

Pouwer, A.J. (Ab)

Keijmel-den Boer, J.M.l. (Judith)

Maas, A. (Alex)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

í0
11

rzTotaal
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