
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en lJssel
in maarl2023
Gemeente Winterswijk

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau, indien van toepassing

Het gemeentelijk stembureau heeft vastgesteld dat de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen niet
allemaal juist zijn. Het gemeentelijk stembureau heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de
correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrisendum is vastsesteld op: I l[ l-LlLl-LlLlLlL_] (dd-mm-jjjj) L_]Ll:LlL_l(tijd)

ln opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau de in dit proces-verbaal

opgenomen aantallen (opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet allemaal juist 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: Llut_l (dd-mm-jjjj) LlLl:LlLl (tijd)

1. Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemmins

Nummer
stembureau Adres/locat¡e stembureau

14
Gymlokaal de Stegeman

Morgenzonweg 7 b,7101 BG Winterswijk l rl03 7 UZ"
Dag Maand Jaar

Dag Maand Jaat

Openingstijden (van - tot)

o 
"l:

3a ¿r btC

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

1b Stembureaugegevenstijdenstellins

Wanneer vond de tellinq plaats?

Dag Maand Jaar

Open¡ngstijden (van - tot)

Tijd (van - tot)

Datum:

Waar vond de telling plaats?

ffie telling vond in het stemlokaal plaats.

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

1f 09 '7 ctz> zglo o

2. Aanwezigheid stembureauleden
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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

Voorletter(s) Achternaam
Aanwezig op het stembureau

Dag Maand Jaar

ùk 03 e-ù ,-g

/s a'3 7,2 ??l/t 1

Uren (van - tot)
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

3. Aantaltoegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sfe,'npassen, volmachtbewijzen 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

A 8(t
B tc)
c L)

Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D ) LJí 6

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljeften 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 93s
F rt
G 1¿--

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.

J5 6
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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

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

Vt* n Ga dan door naar rubriek 6.

D JA tr Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande sftuafles heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer 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 aantal keer dat deze sítuaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder etembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten cr 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 verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

WS23_R - Stembureau 14 - Gymlokaal de Stegeman
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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 de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard,
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 rs met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van k¡ezers tijdens de stemming

6. Bezwaren van kiezers

Bezwaren van k¡ezers 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 sfembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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 rubriek I alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Naam voozitter

U< "L^
Namen stembureauleden

t. R.ort *.,Jr^ L,

t t\, ,J'

( l.' ö.t

^ H¿,,r*rltria 4

c eiL

U, kccit['v\

g I D Plo,r

WS23_R - Stembureau 14 - Gymlokaal de Stegeman



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage 1: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee, drie of vier.)

Lijst 1 CDA
Naam kandidaat &
kandidaatnummer
Robbertsen-Boon,

6
M. 2

Elfrink, B.M. nda) (v) 3

Thomassen, J.L.J. (Jeroen) (m) 4

Frank, M.G. r
7

Bosman, A.F.C. (Aschwin) (m) 8

Derksen, C.J.G.M. (Chris) (m)

't'lvan

Wormskamp, C.F. (Chrysto) (m) 12

13Pennings-Hanemaaijer, J. (Coby)
(v) t4

15van Haaren-Koopman, M.H.H.
(Marijke) (v)

te Fruchte, A.A. (André) (m) 16

3
Haarman, R.J.M. (Rudie)

18

Ostendorp, H.M. (Hans Martijn) (m) '19

20Giesen-Schoorlemmer, C. J.M.
(Corry) (v)

Meijer, 22(m)

Heebing, J.G. (Jur) (m) 23

0
Berends, J. (Jeroen) (m) 25

ùSubtotaal 1

Naam kandidaat &
kandidaatnummer
Lamers, J.A.M. (Jos) (m) 26

Hutten, G.J. (Jan) (m) 27

28Wiselius-Kottelenberg, H.H
(Hermien) (v)

D.J. Ja 30

Búchner, A.C.A. (Ton) (m) 31

32van Hooff-Nusselder, L.J. (Bertine)
(v)

J.Rexwinkel-van
(Jannie) (v)

34

van Lochem, H. (Rik) (m) 35

Breunissen, J.P. (Hans) (m) 36

38

Gerritsen, W.J.A. (WalteÐ (m) 39

te Bokkel, J.E.H. (Erwin) (m) 40

F.H.W 42

Stam, N.J. (Hans) (m) 43

Schot, J. (Johan) (m) 44

gSubtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 2 Water Natuurlijk
Naam kandidaat &
kandidaatnummer

i i ì ij l¿Subtotaal 1

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Looman,

Pleune, R. 2

Kloos, P.J. (Phebe) (v) 3 5
Brouwer, H. (Huibert) (m) 4

van rgaret)

de M.A. 7(v) Ll

Herrera Farfán, J. (Jonit) (m) 8

Ivan Es-Boomslu¡ter, l.K. (lngeborg)
(v)

van

(Geert¡e) (v)
den

Putker, A.J.A. (André) (m) 12

Remmers, H.W. (Jeroom) (m) 13

15Jolink,

Bleeker, S. (Sonja) (v) '16

Hanstede, S.M. (Stefan) (m) 't7

.M.

19

Koemar, R.U. (Ramona) (v) 20

van Proo¡je, H. (Hendrik) (m) 21

7
23Blok,

te Pas, A.H.C. (Alfred) (m) 24

van (v) 26

van Wensem, J.

Ormel, E.W. (Erik) (m) 29 z
Eisink-Weg, A. (Andra) (v) 30

(Genit) (m) 31

Arkesteijn,

van den Akker, H.B.R. (Harald) 33

van der Meer, B. (Brecht) (v) 34

(m) 35

(v)

van Leeuwen, M. 37

Willems, E. (Ellen) (v) 38

Feddema, A.H.S. (Alexandra) (v) 39

(Joske) (v)

Moll, N.V

Stortelder, A.H.F. (Anton) (m) 42

Augustijn, A. (Annette) (v) 43

Wubbels, H.G.J.M. ( 45

Welle, N.M. (Nienke) (v) 46

47(v)

Mobach,

Krouwel, B.J. (Bart Jan) (m) 49

Vroome, H.E. (Hans) (m) 50

I 3

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Subtotaal 1

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

c)
2(v)

Veltrop, B. 3(v)
z

Menting, A.A.J. (André) (m)

Vermeulen, J.P.M. (Jan 5

Lap, M.R.A. 6

7(v)

Taihuttu, J.H.J. (Joram) (m) 8

î
Lichtenberg, J.W.M. (Annelies)

10

11

de la Haye, R.M.C. (Remi) (m) 12

Jeurink, H.K. (Karin) (v) .?

tê Molder. J.l 4

15

Metz, B.A. 16) (m)

Hilbrink-Dekker, P.W. (Nel) (v)

Pontier. G.P

van .4. 19

Rutting-Baars, E.T.J.M. (Els) (v) 20

Meljerink, D. (Dennis) (m)

Subtotaal 2

Totaal ('l + 2l
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 4 WD
Naam kandidaat &
kandidaatnummer

2

Naam kand¡daat &
kandidaatnummer

3
2

3van der Kaaij, P.P.A.|. (Peter Paul)
(m)

Smit, M. (Michel) (m) 4

Ormel, M.A. (Mark) (m) '-)
1

van Norel, J.G.

7

Ivan der Linden-Plass, T.E.K.A.
(Tineke) (v) I
Jager, M. (Martin) (m) I

11

Nijman, D. 12(m) i i?i0
Groot, B.W. (Wieneke) (v) 13

Papegaaij, P.E.

15

M, 16Teske, (m)

Buunk, W.W. (Willem) (m) 17

Eppich, N. (Nicky) (v)

19

Oosterhu¡s, G.J. (Geert Jan) (m) 20

Menting, N.K.B. (Nigel) (m) 21

23Lommers,

Veldhuizen, M.J. (Martin) (m) 24

van der Toorn, L.M.

Subtotaal I

van der Zee, R.C.M. (Roeland) (m) 26

0

t ¿

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Lijst 5 Vrienden van de Berkel

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat &
kand¡daatnummer

tJ ISubtotaal 1

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Bouwmeesters, M.T.J.M. (Martin)

(m)
nL

Brinkhuis, G.H.J.M. (Gemma) (v) 2

?
G.W.M. (Gerard) (m) 3

z t4

Pot-Klumper,

Bouwhuis, H.J. 6

7Schulenberg-van der Werf, M.

(Marja) (v)

P.T. (Peter) (m) Ivan

ter

Migchelbrink, J.M.A. 10

Tiemessen, H.J.M. (Henk) (m) 11

G.H. (Henk) (m) 12

ten B 13

Stellaart, W.

Kion, A.J. (Arnold) (m) 15

ter Meulen, H.W. (Wim) (m) 16

Wormgoor, Z
Tiggeloven, J.W.B. (Jan) (m) 19

o

Õ d

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 6 SOPLUS
Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

iznSubtotaal 1

2

Kuiper, A.L. (Arnold) (m) 3

7
van den Heuvel, A. (Anton) (m) 4

Bruijnse, M 5

6

te Riele, 7(v)

Heuvels, E.J.N. (Elly) (v) 8

Broekhof, W.J.M. (Wouter) (m)

10

't1

Bruins, M.H. (Marcel) (m) 12

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

14

a
-¿*r'l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l

l-lcrtIt;
?)'-)LL
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Lijst 7 AWP voor water, klimaat en natuur

.,
¿_ ISubtotaal I

2

Naam kandidaat &
kand¡daatnummer

J.A. (Han) (m) q
I

(m) 2

van der

Gotink,

Klaassen, J. (Jelmer) (m) 5

Klein Lebbink, H.C. (Karin) (v) z
7

van de

o
: : i") ll
i : tL:l

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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LijstS OndernemendWater

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

Subtotaal 1

2

Naam kandidaat &
kandidaatnummer

3
TWillemsen,

Wiltink, A. (Bert) (m) 2

van den Belt, L.M. (lneke) (v) 3

J.H. (Jan Hendrik) (m) 4van

van

cRuesi

Pöppins, M.J.A. (Michiel) (m) 7

Wissenburg, C.J. (Caroliene) (v) 8

I

a

f
Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 9 BBB
Naam kandidaat &
kandidaatnummer

?_i "7LSubtotaal 1

2

Naam kand¡daat &
kandidaatnummer

3
L-?

a-

t

Koster, H.J. (Herman) 3

Adolfs, N.F. (André) 4

L.H. (Bert)

"v4.
6

Bluemink,

Diersen, F.B. (Freek) I

Vreeman, H.J.H. (Herman) I

10ter

van

Höfkes, J.H. (Erik) 12

Andela, A.G. (Allard) 13

A.J. (Bert) 14

Bolk,

o

7n(_

Subtotaal 2

Totaal (1 + 2l
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Bijlage 2: Corcectie van fouten in hetproces-verbaal van
he meentel¡ k stembureau uitkomsten r stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage
2 van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (de uitkomsten per stembureau). Aantallen
die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Vul voor elk stembureau waarvoor een correctie nodig is afzonderlijk deze
bijlage in.

Nummer stembureau 1.4

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

Vul hieronder de aantallen geldige sfempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A,
BenC.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie z|n van de aantallen in bijlage
2 bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te
worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.

Tel bij H de aantallen bij elkaar op.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage
2 bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te
worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

Ageldige stempassen

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

cI geldige kiezerspassen

Hetaantal tot de stemming toegelaten kiezers ( A + B + C = D

Estembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Fblanco stembiljetten

Gon geldige stembiljetten

Het totaalaantal getelde stemmen ( E + F + G = H

1



Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bi|age
2 bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te
worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

ls er een verschil fussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal
uitgebrachte stemmen
(ubriek 2, onderdeel H)?

. NEE - Ga dan door naar rubriek 4.

. JA --+ Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

lÈ;

lt'

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in bijlage
2 bij het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te
worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

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

Lijst 6. SOPLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begln rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

2



Naam kandidaat &
kandidaatnummer

le Jonq. N.M.
1

Zwiers, M

I

(uiper, A.L.

¡an den Heuvel, A
4

3ruiinse, M

I

Serlier. F
€

e Riele, E.J.M
7

'leuvels. E.J.N
I

3roekhof. W.J.M.

o

Spaans. J.J.
10

lcheps, K.P
11

3ruins, M.H
'lt

\iihof. T.F
1¡

lietbrink. T.H.
14

22

Totaal

3


