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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden

in maart 2023

Gemeente Zeist

Kieskring Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

 

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

lichaam, indien van toepassing

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

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

proces-verbaal.

Het corrigendum is vastgesteld op: [_IILHCIJ(dd-mm-jj) [_IL_HL_ICJ(tijd)

Qo In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureaude in dit proces-verbaal opgenomen aantallen

{opnieuw) onderzocht. Dezeblijken niet allemaaljuist te zijn. Het gemeentelijk stembureau heeit zelf de juiste aantallen

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

Hetcorrigendumis vasigesteld op: [_][_}{_]__}-_1f_I_JI_] (dd-mim-jf) L111] (tiie)   
 

 

Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

 

la. Stembureaugegevenstijdens stemming

Nummer

 

          
 

 

stembureau Adresfocatie.stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot}

CBS Nije-Kroost .
20 Kroostweg 74 A , 3704 EG Zeist 15-03-2023 07:30 21:00

1b. Stembureaugegevens tijdens telling

Wanneer vond de telling plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

Datum: islo 3[20 23] [2;1]/oo]-loolys|]    
 

Waarvondde telling plaats?

ML De telling vond ín het stemlokaal plaats.

oO Detelling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie: …nnenee onaannnerseneen:
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er 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 LE
 
 
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem-
ofkiezerspas) i/}
 
 

Aantal geldige kiezerspassen(om fe stemmenin een andere

gemeente)     
 

Totaal aantal toegelaten kiezers (A+B+C=D) B / /2 O

Telop +

 
us 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 aantaflen in en tel deze bij elkaar op.

 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat //00
 
 

Aantal blanco stembiljetten aS
 
 

Aantal ongeldige stembiljetten   

 

  |
 

Totaal aantal getelde stemmen (E+F+G=H) 11)

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

Verklaar dat op de volgende pagina.

Stembureau 20

Tel op +

 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 4/25

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

Ís er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het-aantal uitgebrachte stemmen

(rubriek 4, onderdeel Hi)?

DO NEE— Ga dan door naar rubriek 6.

Bl JA — Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

 

 

Er zijn méér stem) iljettengeteld. Noteerhoeveel stembiljettener meer zijn geteld.
    
 

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

 

Aantal keren dat er een stembiljet teveelis uitgereikt

 

 

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
{vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keerdat deze sítuatie zich hebben voorgedaan)    
 

 

 

  
 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
 

  

 

Er zijn der stembiljetten geteld. Noteerhoeveelstembiljetten erminder 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 situatie zich hebben voorgedaan)   
 

 

Geen verklannd aevonder
JJ
 

 

  
 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil    
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Cy 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 ín 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 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 tijdens de stemming

 

—_Stembrljetlystnr)vielachedevouwvanhetbiljet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaren van kiezerstijdens detelling
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Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?

Voorbeelden: een ofmeer 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
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Bijlage: Aantal stemmen perlijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voorelke lijst één, twee, drie of vier.)

 

Stembureau 20
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Lijst 1 - Water Natuurlijk
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

 

‘Naam kandidaat:& kandidaatnimmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Subtotaal
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Subtotaal

Otterman, J.A. (Els) (v) 1 ‘ j ‘ Ss D Beukema, T.E.(Titia) (v) \ : |

Oskam,G.A.(Gerda) (v) 2 ' 1 i ' / Boot, J.L.J. (Jaap) (m) ' q

3 tot +}
Verkerk, M.P. (Maarten) (m) : : ! Y Tigchelhoft, A. (Alie) (v) ! :

van der Heijden, J. (Jaap) {m) 4 En: 2 Kloppenborg, J:F.M. (os) (m) Sj |
poo too

Smit, E‚W. (Wyke) (v) 5 : : fi oO Jansen, B. (Dineke) (v) ' '

Jansen, M.L.E. (Martin) (m) 6 t t t de Vroomen,T.O.N. (Dieter) (m) : t
rot roo

Werkhorst, K. (Klaas) (m} 7 : ; t Aulich, K.M. (Carli) (v) ' : |

Stoop, J.M. (Joke) (v} 8 ‘ ‘ iS Vos - Goedhart, T.R.J. (Tim) (m) ' tO
' oot

LE TT
van der Molen, D.T. (Diederik) (m) 9 1 : ' Schouten, M. (Marieke) (v} : :roo eo

Nap, A.G. (Alex) (m) 10 : : ' Hoevers, J. (Donja) (v) 1 :

te Linde, A.H. (Aline) (v) "i t i iS Koster - Dreese, Y. (Yolan) (v) i i
+ Lt

van Dam, H.A. (Harmke)(v) 12 : ; ' Í de Joode, V.L. (Vera) (v) i :

Roessen, A.M. (Annemiek) (v) 13 t : h Brommersma, A.E. (Anne)(v) : :
a) wot

Zuidema, R.H. (Remko) {m)} 14 ‘ : ' Í de Jonge, P.C. (Paul) (m) i :

Kosterman, W.A.d. (Wil) (wv) 15 t : i Boerkamp,J.G. (Hans) (m) t t
soot wo

Karelse, J.J.H.G.D. (Désiré) (m) 16 tor van Essen, H.P. (Huib) (m) roa

Dekker - Groen, A.M. (Agaath) (v) 17 ' ‘ : van Dockum, S:G. (Saskia) (v) ' 'Q,
1

Ket, P.C.(Petra) (v) 18 1 ot ty
pit

Lintmeijer, F.C:-W.C.(Frits) (m) 19 hor

Sangers, P.M. (Nel) (v) 20 oho
zi 1

Snoeren, P.W.M. (Peter) (m) ' : !

Goedvolk, P.A.M, (Pauline) (v) 22 ? ï t

5 —
Gnodde, M.W.J. (Marc) (m) ' Î |

van der Meulen, Y.A.M. (Yolande) (v) 24 bord
tote
Tne

Brug, J. (Hans) (m) 25 mora
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Lijst 2 - VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer.

Groenendijk, S. (Bas) (m}
 

Kapper, S.R. (Sam) (m)
 

Michielsen, P.F.M. (Paul) (m)
 

Stins,I. (tris) (v)
 

van Dasselaar, LP. (Inge) (v)
 

Nysingh, D.A.P. (Désirée) (v)
 

van Baaren, J. (Joost) (m)
 

Kupers, J.F.C. (Jan) (m)
 

Dehban,S. {Somaye) (v}
 

van Schaaik, A.G.M. (Adwin) (m)

 

Eijsbroek, N. (Neeke) (v} 

 

  

Stembureau 20
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Lijst 3 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje ééncijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & Kanididaatnummer

van der Kruk, R. (René)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaille, A. (Anjo) 

54‘

van der Steeg, W. (Willem) 2 roo Y

Td
van de Lagemaat, B‚G.K: (Bastiaan) 3 1 : yy

Dan,F. (Frank-Jurién) 4 El

NE
Morren, J.L. (Jan) 5 : : :

Driehuijs, K.E.(Kasper) 6 Bd
Lr 1

Oskam, S.W. (Saskia) 7 : : ‘ Y

Pelzers, E.L.(Ellen) 8 toa q
ioe

Ooms, C. (Cornélie) 9 ï : ial, ton fe

Hooft van Huysduynen, M.A. (Marcel). 10 : : ;

Bobbink, F. (Floor) u Pot ge
1 Tt 3

Korteweg, E‚l. (Esther) : po 3

13 ' 1 1

|   

Stembureau 20
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Lijst 4 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & Kandidaathummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van der Veen- van derPloeg, A.W. 1 pot 6
(Annemien) (v) ‘ t i qik
Dorsman, C.R. (Robin) (m} 2 Di a

Beijer, A. (Bram) (m) 3 bob rg
it

Bunnik, B.P. (Ron) (m) 4 Pott
Bakker, Pal.l. (Paul) (mn) 5 rob te

——
Somimer - de Vries, K.H. (Karin) (v) 6 En:2

boat
Scherpenzeel - van Schie, M.M.C: 7 bt
(Marlous) (v} t : 3

Ti
van Petersen, H.G.J. (Herbert) (m) 8 tooo j

Laskowski, L. (Luuk) (m) 9 En:
EE:
TT

van der Spek, W.J. (Wim) (m) 10 totonr:

Vernooij, A.J.G. (Ageeth) (v) 1 ' : ‘ |

Fintelman, B.J.N. (Bert) (m) toro
- 73 oe

van Riet, J.A.G. (Jos) (m) En:

Flierman, P.G. (Peter) (m) 4 tort ]
i

Reedijk, T. (Teunis) (m) 15 roid

van.Amerangen - Huizenga, T. (Nynke) (v) 16 t i 3
toa
nt

Snijders - Sangers, H.J.M.H.(Tiny) (v) 17 Er

Hollemans, M.L.A. {Marco} (m) 18 En
Et   
 

   

Stembureau 20



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaätnummer *

van Zoelen, NM. (Nanda) (v)

   

 

„Naam kandidaat &kändidaatnümmer.

Klootwijk, K. (Koen) (m) 26

 

16/25
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Totaal:(1 +2}

iY Pi
Blom, U.P. (Ursula) (v) 2 ; q Refimerink, M. (Mariska) (v) 27 Pott

Teeuwen, N.A. {Nicole) (v} 3 ' 3 Ypma,L. (Loes) (v) 28 ‘ ; Í

Kars, J.C. (Jasper) (m) 4 : ti} Scheltinga, J. (Joost) (m) 2e : ' :

van Muilekom, J.W.H. (Jan) (m) 5 : 2 van Rossem, M. (Maarten) (m) 30 : : : Y

Hillebrand, B. (Bram) (m) 6 |

Nieboer, |. (Ingrid) (v) 7 2

Verhagen, C.W.J. (Karien) (v) 8

Meijerink, M.S.J. (Marco) (m) 8

Sijbenga; B.M.(Bart) (m) 10

Kop, O.B.A. (Olaf) (m) " oO

van Bork, F.J. (Frans) (m) 12

Boer, A. (Aukje) (v) 13

Akdogan,A. (Alptekin) (m) 14 Í

van Alfen, LH. (Erica) (v) 15

van Dijk, M.J. (Maarten) (m) 16

el Mansori, Z. (Zoulikha) (wv) 17 3

Boere, P.W.A.M.(Peter) (m) 18

Tahtahi, A. (Mounhim) (m) 19

Rinsma, S.B.M. (Sonja) (v) 20

van Schalkwijk, M.W.(Marlieke)(v) 21

Assen, M.H. (Hester) (v} 22

Hammendorp,L. (Leo) (m) 23

Kooijman, J.W.M, (Jan) (m) 24

Boekhoudt, T.E.C. (Triafia) {v) 25

1 Subtotaal p] Pot ig
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Lijst 6 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kändidaatruttmer::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wi 

en 1 ot
Dieperink, C. (Carel) (m) rg {

Spieksma, S.H.M. (Susan) (v) 2 tot 2: é
- 3 Tr

Chen, J. (Jorik) (m} toro 2

Hiemstra, A. (Aly).(v) 4 EN
io- 5 TTT

de Leeuw - Bosch, E. (Esselien) (v) soo iS

d'Ancona, W.M. {Mannus) (m) 6 : t '
tort

Moor, J.A.P.M. (Hans) (m) 7 ‘ ' 1

van den Berg, N.L.G.S. (Novara) (v) 8 t ' t Í

Heidema, A. (Andriës) (m) 9 toh

Offringa, C.M. (Charlotte) (v) 10 : ' : [

van derVegt, M. (Maarten) (mj " ‘ : 1gt. (Maarten) (mp PLS
Jesse, T.F. (Franka) (v) 12 Hobos |

Verweij, J.P. (Jaap) (ín) 13 Port

Peters, J.H. (Jos) (m) 14 : ' |

van Leeuwen, C.J. (Kees) (m) 15 : : :

van Houten, N.M. (Niels) (m) 16 foro

Gilissen, H.K. (Herman Kasper) (m) 17 road
En:

Eerdman, A.J.B. (Axel) (m) 18 : t : |

Hendriks, E.A. (Ellen) (v) 19 : 1 '

dansen, A.E. (Albert) (m) 20 t t :

van Brenk - van Barneveld, C.M. (Corrie) 21 : t t  
 

Stembureau 20
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Lijst 7 - ChristenUnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

© Nar kandidaat & kändidaatnümmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  van Kranenburg, C.J. (Kees) (m)

Pleijsier, C.S. (Christine) (v) 1 t!

Overweg, J. (Jan) (m) 2 :
i

Monrooij, M.J. (Martin) (m) 3 '

Benders - Molenaar, M. (Marja) (v) 4 : : t |

a
Zeef, P.H.H. (Paul) (m) 5 ror l

van de Belt, D. (David) (mi) 6 tort |

Lont, B.C. (Bas) (m) 7 toro

de Leede, H.H. (Bert) (m) 8 roto
Ei

Roetman,LC. (Ike) (m) 9 t i :

Kool, A. (Arie) (m) 10 foro

Voorberg, C.Z. (Caspar) (m} H ‘ t t

- > 7 NE
van der Grift, C.M. (Martin) (m) ! : !

Bulk, H.T. (Hugo) (m) 3 tout 3
tote da14 tH

Ploeg - Bos, A. (Annet) (v) ' : '

Wentink, A.G. (Algert) (m) 15 toro
Tt

Brouwer, G: (Connie) (v) 16 mora

Schaddelee, A.J. (Arne) (m) 17 ' t 1tort

Kooij - Bas, A.E..(Els)(v) 18 yor Í

de Bruijn, 4. (Jan-Dirk) (m) 19 Et

20 Tr;t  
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Lijst 8 - Waterschap@inwonersbelangen
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & Kändidaamummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1 ron,
Sistermans, J.J.T. (m) 1 : 2

van Assem, H.A. (m} 2 ii /
En

Wiesenekker, G. (v) 3 ' : |

Nieuwendijk, TW. (m) 4 st

7 5 it
van Doorn - van Bijfevelt, J.C.W. (v) : ' |

van Engelen, J.R.J. (m) 6 ' 1 |

7 i—
Jonkers, C.L. (m} : :

Jansen - Verweij, D.S. (v) 8 tot |
ot
TT

de Graat, C.G.M. (m) 9 it

van Rensen, J.L.M. (m) 10 : 1  

 

 
 

 

aal
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Lijst 9 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naar Kandidaat& kandidaainummer

 

Cornelissen, M.P.J. (Maarten) {m)

 

Nyavist, C.J. (Chris) (m)

 

van den Hoek, B.P.J.J. (Rob) (m)

 

Wennekes, T.L.M. (Theo) (m)

 

van Kouwen, €.J.M. (Esther) (v)

 

Bouwmeester, J.J. (Jake) (v)

 

Heijnen, M.A.T.M. (Mary) (v)
 

Barendse, F.A.J. (Fred) (mm)

 

de Jong, H.C. (Henriette) (v)

 

Hennekes, H. (Hans-Joachim) (m} 10

 

Biever, R.M. (Robert) (m) 11

 

van den Heuvel, J. (Johannes) (m) 12

 

van Roon, PH. (Peter) (m) 13

 

van Oorschot, G. (Bert) (m) 14
 

Heesters, E.J.H. (Lies) (v) 15

 

van Klaveren, F.J. (Frans) (m) 16

 

Matthijs, J.K.C. (Karel} (m) 17  
 

Stembureau 20
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Lijst 10 - Ondernemend Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

„Naam kandidaat & kandidaamurimer

 

Weierink, G.H.J. (Gert-Jan) (m)

 

A
D
D

 

 

 

 

 

robot
oat

van derPlas, N.C.(Nils) (m) 2 Porgy

Hoogendoorn, C.P. (Piet) (m) 3 : i

de Vries, 8:(Stijn) (m) 4 Et

de Jong Schouwenburg, J.t.H. (Henric) 5 : t t

{m) tote

van Rooijen, J.A.M. (Jos) (m) 8 EE:

7 rT
tort  Andriessen, M. (Mathieu) (m) 
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Lijst 11 - De Groenen
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

“Naam kandidaat & känididaainummer 77

 

 

 

 

 

rr
ter Haar, O.H. (Otto) (m) 1 to j 1S

van derPol, M. (Maarten) (m) 2 : ï ‘ 2il
Et

Söller, S.H.E. (Saskia) (v) 3 Ns

Zsiros, A.A.W. (Band) (m) 4 toot
hot

van Gelderen,J.J. (Jaap) (m) 5 : : : |   
 

 

BEE

Stembureau 20
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Lijst 12 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

“Naam kandidaat & kandidaatnummer

 

Ubaghs, W.J. (Wim) {m)

 {

 

 

ottoa14
vanderZee, R.P. (Rob).(m) 2 rot tg

tot
Bos, A.H.A, (Anno)(m) 3 EEN!

4 ' ' .   Verbrugh, D.J. (Erik) (m)
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Lijst 13 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, methet laatste cijfer.

‘Naamkandidaat & kafididaainümmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Tae
Marchal, J. (Hans) ‘ : 3 Ì

LE
van der Wind, J.J. (Hans) 2 ; ao

5 bt
van Os, F. (Floor) ' ! : Y

Verweij, K.C. (Cock) 4 rood
- 5 Ei

Doornenbal, G; (Gijsbert) : : ' |

Grootendorst, D.H. (Rick) 6 toro
7 Et

Broere, J. (Jan) i } t

Benschop, J.W. (Jan Willem) 8 boro
5 Et

van der Wind, J. (Koos) i ï 4 |

van Leeuwen, G. (Gijs) 10 robot 4

Boonzaaijer, G. (Gerrit) it foto

7 ET
van der Tang,L. (Bart) ' ' !

van Maaswaal, T. (Teunis) 13 : ‘ ‘

a it
Rijneveld, G. (Cor) ' ' t

Baan, K. (Klaas) 1s ' : ‘
ee) 
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Lijst 14 - BBB
Zetin elk vakje ééncijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kafididaat & kändidaatnummer::

Stigter, G.G. (Gijs) (en)

 

  
  

  
  

 

 

van Lint, F.J.E.M. (Frans) (mn)

 

Hartman - Maatman, M.L. (Martijn) (m)

Gerards, F.F.C. (Frank) (m)

 

 

 

 

   
Spruit, ECW.(Edith) (v} 5 hd

Benschop, W.G.(Joep) (m) 6

Dekker, J.C.A. (Jan) (m) 7 6

van Vliet, A. (Amo) (m) 8 |
van Winden, A.J. (Ben) (m) 8 ‘|
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Model Na 14-1

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Stichtse Rijnlanden

in maart 2023

Gemeente. Zeist

Kieskring Hoogheemraadschap De Stichtse Rijntanden

 

Waarom een corrigendum?

Dit corrigendum dient om fouten ín het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn

opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaatzijn opgenomen.

1c Zitting. gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar

lichaam in de gemeente/het openbaar lichaam Zeist

Kieskring Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Dag Maand Jaar Tijd

Datum entijdstip. aanvang zitting: | i6 [o 3 5 OL 2, | { 6 Ei fa
vA

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

Dit is een corrigendum bij het proces-verbaal van het volgende stembureau:

Locatie stembureau CBS Nije-Kroost Nummer stembureau 20

Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan.

Het gemeentelijk stembureau/sternbureau voor het openbaar lichaam: heeft in het proces-verbaal van dit stembureau

een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het

stembureau géén verklaring heeft gegeven. Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam

heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. Dit heeft geleid tot

correctie van een of meer doorhet stembureau vastgestelde aantallen.

— Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

Oo

Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaarlichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau

een of meer(andere) fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerdin bijlage 2 van dit corrigendum.

— Noteerde correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.
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Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitgebrachte

stemmen in het proces-verbaal van een stembureau

Let op: U vult in deze bijlage 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 ú dus níetin te vullen

1. Aantal toegelaten kiezers

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

Noteer bij D het totaal aantal toegelaten kiezers.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantalfen in het proces-verbaal van het

stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

 

 
 

Aantal geldige stempassen A {oo 3

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of pe
. B
kiezerspas) 8 u DJ.
 
    Aantal geldige kiezerspassen ic O

rs, Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.

Noteerbij H het totaalaantal stembiljetten

 
  

Let op: U vult hier uitsluitend de aantalien 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 ín te vullen.

 

 
 

 
 

    
  

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E | {o Q

Aantal blanco stembiljetten FE if

Aanial ongeldige stembiljetten a |

Totaal a 2Q oO

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

Verklaar dat in rubriek 3.
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Beh Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

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.

Ís er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen

(rubriek 2, onderdeel H)?

B NEE— Ga dan verder met rubriek 4.

L] JA — Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

 

Erzijn méérstembiljetten geteld. Noteerhoeveel stembiljettener zijn meer geteld en
 

 

   Erzijn minderstembiljetten. geteld:Noteer hoeveel stembiljetten erminderzijn geteld   
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4. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofperlijst ín.

Letop: U vult hier uitsluitend de aantalfen ín die een correctie zijn van de aantallen ín het proces-verbaal van het

stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voorelkelijst één, twee of drie of vier.)
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 12/25

Lijst 1 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naaikanidaak€wandidaahaimmer Oe

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   
 

Otterman,J.A. (Els) (v} i ‘ : 5 t0 Beukema, T.E. (Titia) (v} 26 : roa {toa

Oskam, G.A. (Gerda){v) 2 cod | Boot, J.L.J. (Jaap) (m) 27 bi: q

Verkerk, M.P. (Maarten) (m) 3 hobo 4 Tigchelhoff, A. (Alle) (v} 28 Por

van der Heijden, J. (Jaap) (m} 4 toot 1 Kloppenborg,J.F.M. (Jos) (m) 29 roo |

Smit, E.W. (Wyke) (v) 5 rot i ‘@ Jansen, B. (Dineke) (v) 30 hora

Jansen, M.L.E. (Martin) (m) 6 : t de Vroomen, T.O.N. (Dieter) (m) 31 i t t

Werkhorst, K. (Klaas) (m) 7 rot Aulich, K.M. (Carli) (v) 32 rk]

Stoop, J.M. (Joke) (v) 8 toa 5 Vos - Goedhart, T.R.J. (Tim) (m) 33 por
tot tote

van der Molen, D.T. (Diederik) (m) 9 i 5 Schouten, M. (Marieke) (v) 34 | t :

Nap, A.G. (Alex) (m) 10 : : i Hoevers,J. (Donja) (v) 35 : ' toa

te Linde, A.H. (Aline) (v) "1 yop y Koster - Dreese,Y. (Yolan) (v) 36 Ht
2 ot 37 is

van Dam, H.A. (Harmke) (v) ! ! r { de Joode, V.L. (Vera)(v) ' : '

Roessen, A.M. (Annemiek)(v) 13 Bi b Brommersma, A.E: (Anne)(v) 38 EE:

74 it 5 ran men
Zuidema, RH. (Remko) (m} ' t | { de Jonge, P.C. (Paul) (m) 3 ' ‘ '

Kosterman, W.A.J. (Wil) (v) 18 ' ‘ 1 Boerkamp, J.G. (Hans) (m) 40 i 1 '

Tt
Karetse, J.JLH.G.D, (Désiré) (m) 16 port van Essén, H.P. (Huib) (m} 4 tor

Dekker - Groen, A.M. (Agaath){v) 17 : : ‘ van Dockum, S.G. (Saskia) (v) 42 rottort
Ket, P.C. (Petra) (v) 18 io te

Lintmeijer, F.C.W.C.(Frits) (m) 19 bs

Sangers, P.M. (Nel) (v) 20 Pott
A Pad

Snoeren, P.W.M.(Peter) (m) ! ' :

Goedvolk, P.A.M, (Pauline) (v) 22 En
5 nn

Gnodde, M.W.J. (Marc) (m) ' ' !

van der Meulen, Y.A.M, (Yolande) (v) 24 ' : t

5 EN
Brug, J. (Hans) (m) be

PTsloer Subtotaal pa :
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Lijst 2 - VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

‘Naam kandidaat & kandidaatnuinmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

u 1 tg tGroenendijk, S. (Bas) (m) 1G IN
ii

Kapper, SR. (Sam) (m) 2 ror 10
Er 3 ot

Michielsen, P.F.M. (Paul) (m) hort 3

i 8 4 1 ot pigStins, I. (h ,ins, (Iris) (v) ' ' { 6

5 tot
van Dasselaar, L.P. (Inge) (v) : : : 4

. kars 6 1 1 lyjh, DAP,Nysingh, P. (Désirée) (v) to 4 ih

van Baaren,J. (Joost) (m) 7 1 ‘ '

Kupers, J.F.C. (Jan) (m) 8 EN
:

Dehban, 8. (Somaye) (v) 9 Port

van Schaaik, A.G.M: (Adwin) (m) 10 toro

Ejjsbroek, N. (Neeke)(v) u bi
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Lijst 3 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatstecijfer.

‘Naam kandidaat & kandidaatntimmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 1 Trel
van der Kruk, R. (René) ok a 4

LE
van der Steeg, W. (Willem) 2 oi 4

van.de Lagemaat, B.G.K. (Bastiaan) 3 ‘ ‘ ‘dy
toro
r Ti

Dam,F.(Frank-Jarién) 4 por
poi
ta

Morren,J.L. (Jan) 8 1 : :

Driehuijs, K.E. (Kasper) 6 ï : t
toa

; 7 TF
Oskam, S.W. (Saskia) 5 3 1g

Izers, E‚L. (EI 8 En:Pelzers, E.L. (Ellen) ! : ' 9

— 3 Tt
Ooms, C. (Cornélie) bt \ !

Hooft van Huysduynen, M.A. (Marcel) 10 : : '

Bobbink, F. (Floor) ni sd 3

12 re)
Korteweg, El. (Esther) toroa

Travaille, A. (Anjo) 13 rt tt
Ee 
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Lijst 4 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaätnimmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van der Veen -van der Ploeg, A.W. 1 H ' t

{Annemien) (v) H t b 0
i 2 1 1 1%

Dorsman,C.R. (Robin) (m) PoP 1%

Beljer, A.J. (Bram) (m) 3 i ; 2
oo

Bunnik, R.P. (Ron) (m) 4 bobo
5 TE

Bakker, P‚J.l. (Paul) (mn) toi 1

Sommer - de Vries, K.H. (Karin) (v) 6 Por id

Scherpenzeel -van Schie, M.M:C. 7 t i i
(Marlouis) (v) : ! ! %

van Petersen, H.G.J. (Herbert) (m) 8 : ' H {

Laskowski, L. (Luk) (rn) 9 Bd
70 ——

van der Spek, W.J. (Wim) (m) Er

Vernooij, A‚J.G. (Ageeth) (v) u torot |toi

Fintelman,B.J.N. (Bert) (m) fe toa
eed

van Riet, JA.G. (Jos) (m) 8 yor :

Flierman, P.G. (Peter) (m) 4 rota

Reedijk, T. (Teunis) (m) 15 EE

van Amerongen - Huizenga, T. (Nynke) (v} 16 I ‘ i %
tt

Snijders -’Sangers, H.d.M.H. (Tiny) (v) 17 ' : :

Holfemans, M.L.A; (Marco) (m) 18 rors   
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het taatste cijfer.

Naamkandidaat & kandidaatnumin

van Zoelen, N.M. (Nanda) (v)

{Naam kandidaat & kandidaatnemmer.

 

Klootwijk, K. (Koen) (m)

 

26

16/25

 

Reijmerink, M. (Mariska) (v) 27

 

Ypma,L. (Loes) (v) 28

 

Scheltinga, J. (Joost) (m) 29

 

van Rossem, M. (Maarten) (m) 30  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blom, U.P. (Ursula) (v) 2

Teeuwen, N.A. (Nicole) (v) 3

Kars,J.C. (Jasper) (m) 4

van Muilekom, J.W.H. (dan) (m) 5

Hillebrand, B. (Bram) (m) 6

Nieboer, I. (ingrid) (v) 7

Verhagen, C.W.J. (Karien) (v) 8

Meijerink, M.S.J. (Marco) (m) 9

Sijbenga,B.M.(Bart) (m) 10

Kop, 0.B.A. (Olaf) (m) 1

van Bork, F.J. (Frans) (mn) 12

Boer. A. (Aukje) (v) 13

Akdo§an,A. (Alptekin) (m) 14

vanAlfen, LH.(Erica) (v) 15

van Dijk, M.J. (Maarten) (m) 16

el Mansori, Z. (Zoulikha} (v) 17

Boere, P.W.A.M.(Peter) (m) 18

Tahtahi, A. (Mounhim) (m) 19

Rinsma, S.B.M. (Sonja) (v} 20

van Schalkwijk, M.W. (Marieke) (v) 21

Assen, M.H. (Hester) (v) 22

Hammendorp,L. (Leo) {m) 23

Kooijman, J.W.M. (Jan) (m) 24

25
 

Boekhoudt, T.E.C. (Thalia) (v)   
 

Subtotaal
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Lijst 6 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kanddaat& kandidaainummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )

nad 7 rat
Dieperink, C. (Carel) (m) oaa |

Spieksma, S.H.M. (Susan)(v) 2 tf VE 6

- 3 a
Chen,J. (Jorik) (m) boro 2

Hiemstra, A. (Aly) (v) 4 bi}
To

de Leeuw - Bosch, E. (Esselien) (v) 5 : : : 4

d'Ancona, W.M. (Mannus) (m) 8 t ' '

Moor, J:A.P.M. (Hans) (m) 7 EE

van den Berg, N.L.G.S, (Novara) (v) 8 t : t {
oat

Heidema,A. (Andries) (m) 9 ‘ i ‘

Offringa, C.M.(Charlotte) (v) 10 brt {rot
van der Vegt, M. (Maarten) (m) " : ' ( is

Jesse, T.F. (Franka) (v) 12 ‘ : t i

Verweij, J.P. (Jaap) (m) 13 Bit

Peters, JAH. (Jos) (m) 4 Poi
van Leeuwen, C.J, (Kees) {m) 15 t ' '

van Houten, NM.(Niels) (m) 16 toro

Gilissen, H.K. (Herman.Kasper) (m) 7 : t i

Ei
Eerdman, A.B. (Axel) (m) 18 bord

Hendriks, E.A. (Etlen) (v} 19 EE:roto

Jansen, AE.(Albert) (mi) 20 EE:
Lt

van Brenk -van Barneveld, C.M. (Corrie) 21 ' H t  
 

Stembureau 20



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

Naam kandidaat & kandidaatnummer.

Pleijsier, C.S. (Christine) (v)
 

Overweg, J. (Jan) (m)
 

Monrooij, M.J. (Martin) (m)
 

Benders - Molenaar, M. (Marja) (vy

 

Zeef, P.H.H. (Paul) (m)

 

van de Belt, D. (David) (m)
 

Lont, B.G: (Bas) (m)
 

de Leede, H.H. (Bert) (m}
 

Roetman, L.C. (lke) (m)

 

Kool, A. (Arie) (m)
 

Voorberg, C:Z. (Caspar) (m)
 

van derGrift, C.M. (Martin) (m)
 

Bulk, H.T. (Hugo) (m)
 

Ploeg - Bos, A. (Annét) (v)
 

Wentink, A.G. (Algert) (m}
 

Brouwer, C. (Connie) (v)
 

Schaddelee, A.J. (Arne) (m)
 

Kooij - Bas, A.E. (Eis) (v)
 

de Bruijn, J. (Jan-Dirk) (m)
 

van Kranenburg, C.J. (Kees) (m)    
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Lijst 8 - Waterschap@inwonersbelangen
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam Kandidaat & kandidaatnummer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1 rote
Sistermans, J.J.T. (m) : : ' Q

TT
van Assem, H.A. (m) 2 bt }

Wiesenekker, G. (v) 3 ‘ t ' i
Et

Nieuwendijk, T.W. (m) 4 por
poi

van Doorn van Bijlevelt, J.C.W. (v) 5 ror i

van Engeten, J.R. (m)} 6 Et i

7 i——
Jonkers, C.L. (m) ' 1 t

Jansen - Verweij, D.S. (v) 8 toot Í
toa

dé Graaf, C.G.M. (m) 9 toro

van Rensen, J.L.M. (m)} 10 t : t
tote   
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Lijst 9 - 50PLUS
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met hetlaatste cijfer.

 

Naam kandidaat & kandidaatnummer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cornelissen, M.P.J. (Maarten) (m) 1 ' { 3

Nyqvist, C.J. (Chris) (m) 2 it |

van den Hoek, R.P.J.J..(Rob) (m} 3 ' i j

Wennekes,T.L.M. (Theo) (m) 4 ; |

van Kouwen, E.J.M. (Esther) (v) 5 ; id

Bouwmeester, J.J. (Joke) (wv) 6 : t ' 7

Heijnen, MA.T.M.(Mary) (v) 7 boro

Barendse, F-A.J. (Fred) (m) 8 ‘ i ‘

de Jong, H.C.(Henriette) (v) 9 : ' 1

Hennekes, H. (Hans-Joachim) (m) 10 : : ; |

Biever, RM. (Robert) (m) " ror

van den Heuvel, J. (Johannes) (m} 12 ;

van Roon,P.H. (Peter) (m) 13 : : '

van Oorschot, G. (Bert) (m) 14 : : i |

Heesters, E‚J.H. (Lios) (V) 6 riot

var Klaveren, F.J. (Frans) (m) 16 : : :

Matthijs, J.K.C. (Karel) (m) 17 ; i ; 
 

otaal 1   
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Lijst 10 - Ondernemend Water
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & karididaataummer

 

Weierink, G.H.J. (Gert-Jan) (m)} 8
 

 

vander Plas, N.G. (Nils) (m) 2 4

Hoogendoorn, C.P.(Piet) (m) 3

4
 

de Vries, S. (Stijn) (m)
 

de Jong Schouwenburg, J.L.H. (Henric) 5

(m)

van Rooijen, J.A.M. (Jos) (m)
 

   Andriessen, M. (Mathieu). (m)
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Lijst 11 - De Groenen
Zetin elk vakje één cijfer. Begin rechts, met. het laatste cijfer.

Naami kandidaat & kärididaathuminer.

 

 

 

 

 

1 toot at
ter Haar, O.H. (Otto) (m) os { ik

T T Tr

van derPol, M. (Maarten) (m) 2 : ' ' 2
- ; 3 oor

Soller, S.H.E. (Saskia) (v) toro &

Zsiros; A.A.W.(Bandi) (m)} 4 roto
Et

van Gelderen, J.J. (Jaap} (m) 5 : : | i   
 

 

Totaal

Stembureau 20



Lijst 12 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naar kandidaat & Karididaainummer

 

 

 

Ubaghs, W.J. (Wim) (m) 1

van der Zee, RP. (Rob) (m) 2

Bos, A.H.A. (Anno) (m) 3

Verbrugh, D.J. (Erik) (m) 4
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Lijst 13 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam Kandidaat& kandidaatiúmmer

Marchal, J. (Hans)

 

van der Wind,J.J. (Hans)
 

van Os,F. (Floor)
 

Verweij, K.C. (Cock)

 

Doomenbal, G.(Gijsbert)
 

Grootendorst, D.H. (Rick)
 

Broere, J. (Jan)

 

Benschop, J.W. (Jan Wiltem)
 

van der Wind, J. (Koos)

 

van Leeuwen, G.(Gijs)
 

Boonzaaijer, G. (Gerrit)

 

vander Tang, L. (Bart)
 

van Maaswaal, T, (Teunis)

 

Rijneveld, C. (Cor)
 

Baan,K. (Klaas) 
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Lijst 14 - BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaataummer:

Stigter, G.G. (Gijs) (m)
 

vanLint, F.J.E.M. (Frans) (m)
 

Hartman - Maatman, M.L. (Martijn) (m)
 

Gerards, F.F.C. (Frank) (m)
 

Spruit, £.C.W.(Edith) (v)
 

Benschop, W.G. (Joep) (m)
 

Dekker, J.G.A. (Jan) (m)
 

van Vliet, A. (Arno) (m)
 

van Winden, A.J. (Ben) (m)
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