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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland 
in maart 2023

Gemeente
Kieskring hoogheemraadschap van Delfland

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar 
lichaam, indien van toepassing

j-j 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 corrigendum is vastgesteld op: LJLJ-LJLJ-LJLJLJLJ (dd-mm-jjjj) LJULJLJ (tijd)

In 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: LJLJ-LJLJ-LJLJLJLJ (dd-mm-jjjj) LJLJ:LJLJ (tijd)

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

flöCe^tr
Dag Maand Jaar

l-T- V- lol"1,

Openingstijden (van - tot)

'Z| 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)
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1 b. Stembureaugegevens tijdens telling
Wanneer vond de telling plaats?

Datum:

Waar vond de telling plaats?

□ De telling vond in het stemlokaal plaats.

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



Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorletter(s)

X-

VA £

trv)

Bi.

m

Achternaam
Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar

IT o ^ 2 0 2 3

i & i Zo. Ll

l s 0 %

03

15" 'Lon

o 3 7 0 Z 3

v S o ^ 20 2-3

' S- 0 3 20 2 3

Tijd (van - tot)

0? o a

0 A O «.2

9- ÓO

d 7 0 0

Ot>

1 6 00

\ b O O

l 6 0 0

Ik 00

! L 0<J

' 6 0 o

/ 6 ÓÓ

u?

(pi uc

pi

O) W5'



Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stampassen, volmachtsbewijzen en klezerspassen in 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 kiezerspassenfom te stemmen in een andere 
gemeente)

A 7 3 H

B 1 5'

C

Tel op +

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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

Tel op +

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op de volgende pagina.



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

d NEE —> Ga dan door naar rubriek 6.

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

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er 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 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 situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er 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 situatie zich hebben voorgedaan)

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
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6. 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 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 oo: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

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



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-verbaal in rubriek 9.

Naam voorzitter

Namen stembureauleden

m pon

4 .. ^.F.p.L V(xr\ c(WL (W

5 O S fj ci£.
6 D 4-r-etz. . „

7 [5. & <2.0 e vuts/e/ cy'

8

9

10

11

12

13

14
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Lijst 1 - WD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Ouwendijk, P. (Peter) (m)

Örgü, F. (Fadime) (v) 2
Vuijk, R. (Ronald) (m) 3
Dekker, R. (Rosemarijn) (v) 4
van Bruggen, J. (Hans) (m)

Waasdorp, L. (Bart) (m) 6
Kersten-Van Dijk, M.B. (Marlijn) (m)

de Jong, J. (Jantien) (v) ”

van Hutten, M. (Maurits) (m) 8
Lohmann. P.A.G. (Paul) (m)

J

T 6
q

i 9r x \

ir
r urL
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Lijst 2 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Zandstra, L. (Lobke) (v) 1
Kiela, P. (Peter) (m) 2

van Dijk, A.G. (Alvin) (m)

Heijs, M.L.M. (Mariska) (v) 4
Teerink, S.J.W.P. (Sef) (m) 5

Meijdam, B.J. (Johan) (m) M
Appel, DJ. (Deb) (v) 7

van Anraad, A.M. (Ton) (m) 8
Noordtzij, H. (Hilde) (v)

Bouzanga, P.S.R. (Paul) (m)

Solleveld, S.D. (Stefanie) (v) 11
de Wreede, U. (Ulla) (v) 12

Boedhoe, N.A. (Naushad) (m) 13
Wiegman, A.G. (Aad) (m) 14
de Vries, K.G. (Klaas) (m) 15
van Hijlckama Vlieg, E.E. (Elsbeth) (v) 16 I

Hombergen, L.P.I.M. (Leon) (m) 17 I

3 ï
2 6

I
I
/
2
/

/

3



Lijst 3 - Water Natuurlijk
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Vissers, M. (Marcel) (m) 1

Jenniskens, A.M.F. (Annemiek) (v) 2

Opdam, I B M. (Ide) (m) 3

Wijbenga, A. (Anneke) (v) 4
van der Veer, B. (Bart) (m) 5
van Eeuwijk, M. (Mathijs) (m) 6
Cliteur, T.S.M. (Télis) (v) 7

Roholl, A.A.M. (Tineke) (v) 8
Akbar, M.A. (Amit) (m)

Jansen Verplanke, J.P. (Joke) (m) 10
Rijke, J.W. (Jan Willem) (m) 11 I

Boekestijn, L.G. (Leo) (m) 12
Wrede, A.S. (Ashley S.) (v) 13
van der Burg, C.W.M.I. (Cees) (m) 14
Rood, S.D, (Delfine) (v) 15

Özkaya, S. (Sinan) (m) 16
Huijsmans, M.A. (Martina) (v) 17
van de Laar, A.F.M. (Armand) (m) 18

de Reuver, A.M. (Bert) (m) 19
Potjer, B.K. (Berend) (m) 20

de Jong, M.D. (Marjolein) (v)
21 I

Engels, J. (Jeannine) (v) 22

van der Gronde, C.L.A.M. (Marie-Christine) 23 I
(v)

Bebelaar, K. (Karen) (v)
24 I

Hubert, M. (Mirjam) (v)
25 I

9 t
3 3

7
6

5
i
i
i
i

i

1 o

\

i

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van Arkel, DJ. (Dirk Jan) (m) 26

Geerling, M.P.W. (Mathijs) (m) 27

Flapper, A.S.J. (Ate) (m) 28

van Poelgeest, G. (Geert) (m) 29

Belt, M.W. (Marcel) (m) 30

Subtotaal l\ö Subtotaal

öTotaal (1 + 2)



Lijst 4 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Middendorp, A.J. (Hans) (m) 1

van Hagen-van Rooijen, A.M.C. (Anne) (v) 2

Heijboer, J.A. (Ko) (m)
3l

van Kasteren, F.J.L (Frans) (m) 4
Leibbrand, R. (Ruud) (m)

Faber, A. (André) (m) 6
Elshof, LM. (Loes) (v)

Tl

van Dalen, J.M. (Johan) (m) 8
van der Eist, R.A. (Anne-Roos) (v) 9
Dinmahomed, R.D. (Riezwaan) (m) 10

van Dijk, S. (Suzanne) (v)

van 't Hart, H.G.T. (Huub) (m) 12
Lugassy-van der Spek, C.A.D.E. (Coline) 13 1
(v)

Spaans, U.M. (Ulbe) (m) 14
van Beusekom, G.W. (Gelske) (v) 15
van Leeuwen, A.J. (Aad) (m) 16
Luisman, R. (Remco) (m)

ÏM

Hoekzema, C. (Cor) (m)
rei

Dijkman, B. (Bert) (m)
19 I

de Vries, R.P.J. (René) (m)
2Ö|

Swarthof, C. (Carole) (v)
21 I

Beunk, J. (Jerry) (m) 22 I
Lenferink, M.B. (Martin) (m) 231

Hart, R. (Ron) (m) 24 I
Ebbens, E.H. (Edzo) (m)

25 1

5 i
2 5)

l
2

3.
l 2

1
2

2
t

2
3

I

Naam kandidaat & kandidaatnummer

van der Werf, S.W. (Sipke) (m) 26

Koolhaas, D.R. (Rem) (m) 27

Simmers, L.J.B. (Louise) (v) 28

Jans, A.C.J. (Antoinette) (v) 29

Subtotaal 312 Subtotaal 3

V 1, 5Totaal (1 + 2)
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Lijst 5 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

(3 öTotaal



Lijst 6 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Koop, M.E.H. (Manita) (v) 1

Jansen, M.H.P. (Maarten) (m) 2 J

Bulten, M.C.A. (Marloes) (v)
3 1

Jüdell-Jansen, J.A.Z.Z. (Jerney) (v) 4

Zwinkels, F.L.M. (Frits) (m) 5
Akku$, E.F. (Ebru) (v) 6
Vrugt, J.A. (Jochem) (m) 7 I
Moerman, M.J. (Maroo) (m) 8 1

Drigpal, R. (Rosita) (v)
9 I

van den Berg, A. (Arie) (m)
10 I

Hoff, C.J. (Carina) (v)
11 I

van den Beukel, J.W. (Jan Willem) (m)
12 I

Postma, W.L. (Wytske) (v)
13 I

Visser, T.J. (Diederik) (m)
14 I

van den Berg, C. (Kees) (m)
15 I

't Hart, C.M.P. (Marcel) (m) 16 1

van den Heuvel, F.A.M. (Frank) (m) 7 |

Flêten-Daskalakis, C.A.C. (Christine) (v)
18 1

Pluimgraaft, C.J. (Cees) (m)
19 1

Paalvast, C.W.M. (Cock) (m) 20 I
Bianchi, W.C.J. (Wil) (m) 21 1

Schmitz, T.J.A. (Twan) (m)
22 1

van der Deijl, B.F. (Bob) (m) 23 I
Verbeek, J.G.P. (Koos) (m)

24 1

Trimbos, H.J.B.Z. (Jeroen) (m) 25 I

319
2■ '

?,

[
\

■■

1
|

|

u

!

1__

!
1

1

l 1

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Beerepoot, J.J.T. (Hans) (m) 26

Silva, A.D.L (Antonio) (m) 27

Silos-Knaap, J.J. (Jacky) (v) 28

Bom-Lemstra, A.W. (Adri) (v) 29

Subtotaal m Subtotaal B

j ‘rTotaal (1 + 2)



Lijst 7 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Fekkes, S.F. (Sjoerd) (m)

de Keijzer, L.H.C. (Laurens) (m) 2
Claassen, H.M. (Harry) (m) 3
de Ruiter, J.C.C. (Han) (m) 4
van Otterloo, G.J.P. (Gerrit Jan) (m) 5
Slond, B. (Bert) (m) 6
van der Ree, A.F. (Arnold) (m)

8
1

1

l

Totaal
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Lijst 8 - Christenllnie-SGR
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Totaal
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Lijst 9 - Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Totaal
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Lijst 10-BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

sT51Totaal
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Lijst 11 - JA21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Totaal



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 24/24

Lijst 12-GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Tomlow, G.A.M.M. (Geert) (m) 1

van Nieuwenhuyzen, R.W.M. (Rolt) (m) 2

van Ginkel, S. (Stana) (v) 2 1

van de Guchte. W. (Wisse) (m) 4

Schipper. A.C. (Ton) (m) 5
1

Totaal


