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Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam, indien van toepassing

0 Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaaljuist zijn.

Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit
proces-verbaal.

Het corrigendum is vastgesteld op: [_IL_J-L_HCOLALAL (dd-mm-jj) L_IL ILIL Ctijd)

0 In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen

(opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaaljuist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen

vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.

Het corrigendum is vastgesteld op: [_I[_]-L_ JLJLILILLJ (dd-mm-jj) LILELIL1 tijd)   
Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming  

 

           

1a. Stembureaugegevenstijdens stemming

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau _ Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

2 Ella1 St 45-03-zo2a) [07.20 |-[ 21.00
Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
 

  
 

 

 

 

 

          



1b.

Wanneer vond de telling plaats?

Datum:

Waar vond de telling plaats?

1 De telling vond in het stemlokaal plaats.

0 De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie: … ……nnn

 

Stembureaugegevenstijdenstelling

Jaar
 

   20e |
 

Tijd (van - tot)

      



 

2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorletter(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)
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or Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

 

 

 

 

 

     

Aantal geldige stempassen A 4 000

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk ofvia ingevulde stem- B q
of kiezerspas) U :

Aantal geldige kiezerspassen(om te stemmen in een andere c

gemeente) Ò

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers(A+B+C=D) Á Ö U . 4 
Ln 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 E ( Ô 7 S ‚

Aantal blanco stembiljetten F Ì +

Aantal ongeldige stembiljetten G S    
Tel op +

Totaal aantal getelde stemmen (E+F+G=H) mn | Ö d 4 ST

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat op de volgende pagina.

 



 

 

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

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

Ml NEE — Ga dan door naarrubriek 6.

DO JA — Verklaar dan hieronder het verschil, doorin te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

 

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meerzijn 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 verklaringen en het aantalkeer datdeze situatie zich hebben voorgedaan)    
 

 

 

  
 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
 

 

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minderzijn geteld     
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronderhet aantalkeer 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 verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)    
 

 

 

  
 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil     



 

Gn 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 detelling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van detelling 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 bezwaar? Noteer die dan ook.

Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers vendherkde stemming

Lln Wvangai og veehonwe (War we A5) e. ve)
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Bezwaren van kiezers tijdens de telling



 

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

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

stemlokaal beïnvloedden 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

hok ‚ u d Â L Algetegte S ot En AO vj lenokCho)



Gn 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 rubriek 8 alleen de namen in.

Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaalin rubriek 9.

Naam voorzitter
 

WE Weslesbaa,
Namen stembureauleden
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Ondertekening stembureauleden (proces-verbaal)

Alle stembureauleden die aanwezig zijn bij de telling plaatsen in deze rubriek hun handtekening.

Het proces-verbaal wordt minimaal door de voorzitter en twee andere stembureauleden ondertekend.

Dag Maand Jaar Tijd

Datum: [ slo3lgo 23] [LO \ [3 0)

Handtekening voorzitter

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 





 

 

Bijlage: Aantal stemmen perlijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elkelijst één, twee, drie of vier.)

 



 

Lijst 1 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Galema, S.H. (Sjoerd) (m)

Veltman, F. (Frans) (m)

Talma, M.Y. (Meindert) (m)

van der Ploeg, A. (Albert) (m)

Holwerda, A. (Atze) (m)

Hemeltjen, G.J. (Jan) (m)

Roorda, B.A. (Broer) (m)

Boon, H.G.N. (Harry) (m)

van der Meer, T. (Tjebbe) (m)

Bos, R. (Roelof) (m)

 
Totaal

 



 

Lijst 2 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Plantinga, M. (Monique) (v)

de Vries, P.K. (Pieter) (m)

Hoogterp, G.J. (Gerben) (m)

Wouda, A. (Auke) (m)

Edema,L. (Lisa) (v)

de Haan, P. (Pieter) (m)

Gauw, A.C. (Cees) (m)

Kok, H. (Hedser) (m)

Wierdak, A.W. (Annemiek) (v)

Bergsma, F. (Fedde) (m)

Hernamdt, F. (Froukje) (v)

Postma, R.F. (Roy) (m)

Arjaans, G. (Gerrit) (m)

Garcia Hermida-van der Walle, R. (Raquel)

)

van der Honing, R. (Retze) (m)

Faber, M. (Marjan) (v)

Kok, A. (Arjen) (m)

Meijer, E.G. (Evan) (m)

Lettinga, A. (Atsje) (v)

Berndsen, M.A. (Magda) (v)

Medenblik, J.H. (Johan) (m)

Bakker, M.E.T. (Mirjam) (v)

Zwart, F. (Freek) (m)

Dijkhoff, M. (Martin) (m)

de Wagt, S.A. (Shajan Aize) (m) 
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Naam kandidaat & kandidaatnummer

Kiewiet, R.T. (Richard) (m)

Kooistra, W. (Wies) (v)

Bruinsma, S.E. (Sjirk) (m)

Hania, M.E. (Michel) (m)

van der Vegt, P.J.M. (Paul) (m)

IJzerman, A.J. (Yolt) (m)

Munting, T.S. (Tammo) (m)

Thijssen, G.M.H. (Gaby) (m)

Berkhuysen, A.J.R. (Arjan) (m)

van Beest, M.J. (Marius) (m)

Papenburg, G.J.T. (Gertie) (m)

Achenbach,P. (Pyt) (m)

Groeneveld, |. (lrona) (v)

Dogterom, J. (Jan) (m)

Clevering, T. (Tieneke) (v)

 

 

Subtotaal 2

EN

 E
S

 

 

  LJ C
p

  



 

Lijst 3 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Mulder, H.J.W. (Henk) (m)

Stolp, A. (Annelies) (v)

Veenstra, T.T. (Thomas) (m)

Flapper, T. (Trees) (v)

van der Meulen, L. (Bert) (m)

Borgman, M.C. (Marianne) (v)

Ottens-Akkerman, W.L. (Wanda) (v)

Trompetter, C. (Cor) (m)

Boersma, B.F. (Bartele) (m)

Roskam, M. (Marijke) (v)

van der Veer, W.l.M. (Wannes) (m)

Konst, J.H.J. (Hans) (m)

Hylkema, S.M. (Siepie) (v)

van Dijk, B. (Bein) (m)

Postma, A. (Aafke) (v)

Hijlkema, F. (Fimke) (v)

van Asten, H.C.G. (Henni) (v)

Jacobi, L. (Lutz) (v)

ú
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Lijst 4 - FNP
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Vollema, L.J. (Bert) (m)

Bonnema, A. (Bram) (m)

Albada,T. (Trijntje) (f)

van der Velde, J.P. (Jan Pieter) (m)

Hylkema, A. (Anneke)(f)

Schaaf, G. (Gabe) (m)

Piersma, J. (Jeltsje) (f)

van derVelde, Y. (Ytsen) (m)

van der Kooi, J. (Jan) (m)

de Jong, D. (Doeke) (m)

Benedictus, J. (Jan) (m)

van der Mei, A.M. (Anna Martha) (f)

Buruma, J.R. (Jan Roelof) (m)

Keizer, B.B. (Bauke Beert) (m)

Veenstra, W.B. (Wopke) (m)

  

 



 

Lijst 5 - VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

de Groot, |. (lds) (m)

de Boer, Y. (Yldau) (v)

Kroondijk, A. (Aukje) (v)

Koops, R.A. (Rolf) (m)

Matien, A.W. (Arthur) (m)

de Vries, H. (Hielke) (m)

van derZijl, L. (Bertus) (m)

van Weperen, J.J. (Jan) (m)
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Lijst 6 - Lagere Lasten Burger
Zet in elk vakje ééncijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van der Galiën, O.A. (Otto) (m)

van Noort, C. (Corrie) (v)

Klompstra, N. (Nanne) (m)

Bakker, K. (Kees) (m)

de Jong, S. (Sjerp) (m)

Labordus, G. (Gerry) (v)

Wilstra, W. (Willem) (m)

Hoekema, R.F. (Ruurd) (m)

Bouma, S. (Sietse) (m)

Kloetstra, W. (Wilco) (m)

Verheul, A. (Arie) (m)

Vonk-Aardema, P. (Pietje) (v)

Hoekema, M.C. (Michiel) (m)

Postma, P.G. (Pyt) (m)

Stienstra, W.T. (Wietze) (m)

Smit, J.S. (Janny) (v)

Visser, E.W. (Evert) (m)

Pool, J. (Koos) (m)

Terpstra, J. (Jan) (m)

Kloetstra, O. (Oene) (m)

Bouma, H. (Hessel) (m) 
 

   



 

Lijst 7 - ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Berenst, E. (Egbert) (m)

Schouwstra, G.C.A. (Gert) (m)

Minkes, H. (Henk) (m)

Kuiken, D.M.J. (Dirk-Jan) (m)

Hakvoort, B.B. (Bernita) (f)

Kazimier, J.T. (Jack) (m)

Niehof, D. (Diderick) (m)

de Boer-Rottine, T.A. (Tiny) (f)

de Jong, H. (Hendrik) (m)

Bandstra, S. (Sieb) (m)

Stellingwerf, T.A. (Tienke) (f)

Horjus - Vos, G. (Geartsje) (f)
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Lijst 8 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Koop, R. (Ronnie)

Woudstra, A.J. (Anne Johan)

Kleinhuis, E.J. (Ernst)

Rinzema, N. (Nick)

Poutsma, A. (Annemieke)

van der Mark, J.H. (Jan)

van Gelder, A.M.E. (Annemarie)

Bander, LE. (Lyde)

van Wijlick, S.G.D.M. (Suzanne)

úy

 
 

      



 

Lijst 9 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Gosliga - Faber, A. (Alice) U 8

de Boer, G.W. (Gerben) \

Wijnia, J. (Jeljer)

Kraak, P.G.J. (Peter)

Hobert, AA.H.T.(Adrie)

Hiemstra, S. (Sipke)

de Vries, U. (Uitzen)

Pool, M.H. (Marco)

Jensma, K.J. (Klaas)

Politiek, D.P. (Douwe)

Dolsma, J. (Jenny)

Ypeij, P. (Piet)

Frederiks, J. (Hans)

Porsius, J.R.J. (Jacob)

Veenstra, J. (Jan)

Klijnstra, P. (Piet)

 

 

    2 



 

Lijst 10 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje ééncijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Koopmans-van der Veen, W.J. (Nynke) (v) 1 E

Jager, J. (Joran) (m)

Looijenga, J. (Jesse) (m)

Keizer-van der Schaaf, E. (Esther) (v)

Kosters, J. (Johan) (m)

 

 

 
  



 

Lijst 11 - AWP voor Water, Klimaat en Natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Vonk, P. (Peter) (m) Di 3

Sellies, RJ. (Reindert Jan) (m)

Fiets, M. (Merel) (v)

van Beem, J.A. (Alwin) (m)

de Graaf, F. (Frans) (m)

Hofstede, J.M.S. (Jacqueline) (v)

Jaikaran, D. (Dhiradj) (m)

Wieggers, J.G.M. (Jos) (m)

Gort, F.J. (Frank) (m)

Veldkamp, A.J. (Abeltje) (v)

Mintjes, H.A.L. (Arjen) (m)

Spithost, K. (Klaus) (m)

Tasseron, P.L. (Petra) (v)

Veenstra, D.M. (Dinja) (v)

Wymenga, D.J. (Dirk) (m)

van derSluis, A. (Arie) (m)

Bolkestein, R. (Rens) (m)

de Waard, D.B. (David) (m)

Overdijk, CJ. (Clemens) (m)

Boonstra, R. (Ronald) (m)

Talma, S.K. (Sieds) (m)

Haijtema, H. (Haijte) (m) 
 a)    


