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Model K 1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vetvroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

2oz

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

{o.otur2aøL Òu ßorql-u

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vasfgesfe/d door het stembureau voor veruroegd stemmen (zie rubriek 5 van het

proces-verbaal van het stembureau voor veruroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schrifteliik of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(n iet va n toep a ssi n g b ij g e mee nte ra adsve rkie zi n ge n )

Het aantaltot de stemming toegelaten kiezers. Tetop!A + B + C = D

A d:o
B 6t
C o
D 7 tl

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vasfgesfe/d door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.'\.
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeld ige stembiljetten

Hettotaalaantalgetelde stembiljetten Telop! E + F + G = H

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

E 7,Ò
F I

G

H 7tt
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Is het aantaltoegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

.Jlll Ja, ga verder met rubriek 4.

n ruee, 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 geld ige stempassen

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

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

n ..1a, ga verder met rubriek 4

n ruee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

n ruee, 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 l).

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 situaties 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 vefularingen en hoe vaak er sprake van was.
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zrln er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

l-lf Nee.

n Ja, er zijn 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 stempassen,

volmachtbewijzen of kiezerspassen daf rs aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Aantal stemmen

L r1 Onafhankelijk Moerd
Nummer

de Naam kandidaat

1

2

vgn Do¡st, C,J,A, (J9c!) (m)

van Brenkelen, J. (Hans) (m)

3 van Dijkhorst-Roderkerken, C.S.P. (Tineke) (v)

5

Lems, J m

Tolu, M. (Murat) (m)

6 Blom, G.J.M. (Bennie) (m)

Scheenaa¡!, C,PlYL (Ke99) (m)

Hui , A. (Anton) (m)

7

8

9 Fens, A.C.M. (Arno) (m)

10 Hagenbeuk, J M (Joke) (v)

Lam, A.W. (Bert) (m)

Visbeen, M. (Mark) (m)

11

12

t3 Nieuwkerk, J.E.M. (Jolanda) (v)

14

t5
l6

Mulders, P.H.A. (Peter) (m)

van den Baard, J. (Jacques) (m)

van Dorst, J.P.J.C. (Jeffrey) (m)

17 Schets, P.P.M. (Petra) (v)

Vollebregt, P.C.M. (Paul) (m)t8
t9 de Bruijn-Sterk, M.V. (Muriëlle) (v)

20 Otto, A. (Alicia)(v)

Sterk, E.J.H. (Eef) (m)21

22

23

Fakkers, F.P (Frans) (m)

7 Schoneveld, E. (Eef) (m)

Totaal
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Aantal stemmen

Lijst 2 WD
Nummer
pp {e

1

Naam kandidaat

2

4

5

6

7

I
9

l0
11

12

l3
14

l5
t6
17

t8
19

20

21

22

Din mans, A.M.J. (Danny) (m)

van der Linden, E.P.H.J. (Erik) (m)

3 Koevoets, J.M.C.W. (Jolijn) (v)

Vos, G. (Ben) (m)

Koomans-Schreuders, P.E.C. (Pitricia) (v)

,Heus, !,H, (!gmco) (m)

van der Plas, G.N.J. (Guido) (m)

Kamp, D.M. (Diman) (m)

Broekman, B. (Bo) (m)

Dusseldorp, M.J.F. (Marco) (m)

Andreae, P. (Piet) (m)

de Haas, K. (Kim) (v)

den Hollander, .!, (n_q¡l) (m)

van Steen, D.H.C.M.J. (Ruud) (m)

Gerla-van ,R R

van de Merbel, D.A. (Déjan) (m)

den Dubbelden, W.P. (Wouter) (m)

Benneker, R (Remco) (m)

elaar, D. (Dylan) (m)

van de Corput, A.L.M. (Martijn) (m)

Koevoets, L.M is) (m)

van der mer, M.M. (Monika) (v)

Totaal
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Aantal stemmen

L¡ 3 CDA
Nummer
op de lijst

1

2

3

4

6

7

I
9

10

11

12

13

Naam kandidaat

Vermunt, C.L.F (Silvana) (v)

Ardon-Zagan, L. (Liliana) (v)

Kavelaars, A. (Analice)(v)

van Drimmelen, N.C. (Nico) (m)

Haverkamp, A.J.M. (Ton) (m)

Strootman, H. (Henk) (m)

de Rond, H.L.P.M. (Harry) (m)

Kavelaars, C:FA: (Steyn) (m).

den Hollander, P.G. (Pieter) (m)

Brummans, D.J. (Désirée) (v)

Witkamp, W. P.S. (Willy) (m)

van Eersel-den Hollander, M.J. (Marian) (v)

Vrolijk, L C:M (Laurent) (m)

q3Totaal
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Aantal stemmen

;L¡ 4 Moerd ijk Lokaal
Nummer

-op 
de lrjst

1

2

4

Naam kandidaat

Joosten - Wesselius, P.M. (Pauline) (v)

\Mllegers, M.M.J. (Martijn ) (m)

Willemse - Vorster, E. (Ellen) (v)

den Ridder - van Oers, H.M. (Hadewych) (v)

Punt, C. (Cors) (m)

van Dongen, D.W. (Dennis) (m)

7

I
de Wolff, J.A.X. (Dylan) (m)

Harting, D.l. (David) (m)

van Beek, C.A. (Kees)(m)

Schaaf, A.J.M. (Fred) (m)

sgTotaal
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Aantal stemmen

L t5
Nummer

5

12

13

14

t5

Naam kandidaat

Pa van de Arbeid P.v.d.A.)

de

1 Çiçek, B. (Bisar) m

Schreuders, C.G.

Pas, M.A. (Marianne) (v)

Dalderop, B.J. (Jeffrey) (m)

2

3

(m)

4

6

7

I
9

van de , H.J.M.A.G. (Herman) (m)

van Ham, J.H. (Jack) (m)

Hendrikx, C.H.M. Kees

n, K. Kevin m

D.H.L. (Diny) (v)

de Ridder, K.H. (Kees) (m)01

11 de Vos, G. (Gerrit) (m)

van Walsum, J. (Jan) (m)

de Wit-Greuter, M.G. (Marjolein) (v)

\Mtjes, W.J. (Wm) (m

Pistorius-van Geel, M.A. (Mieke) (v)

Totaal
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Aantal stemmen

Li 6
Nummer

l0
11

12

13

Naam kandidaat

Schreuders, L. (Bert) (m)

GhristenUnie

Janse, H.J. (Eri

Jan) (m)

de

I
2

3

4

5

6

7

I

Keur, H. (Henk-Jan) (m)

Fransen-Jung, J.C. D. (Jeannette) (v)

Bu ,D ingeman) (m)

Baas-van der Panne, D.A. (Dicky) (v)

van Oord-Nieuwenhuizen, A.C. (Ad ri) (v)

9 Strootman, M.C. (Marc) (m)

van Veelen, P. (Peter) (m)

de Jonge, D. (David) (m)

9" ejjþFyg¡en bu Jg, J,!!. (J_1n lie) (v)

Nieuwstraten, E.A. (Edward) (m)

2Totaal
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Aantal stemmen

Lijst 7 Burger Belangen Moerd¡jk / BBB
Bond enoot

1

2

3

4

5

6

Nummer

l0
11

Naam kandidaat

Stehouwer, P. (Peter) (m)

Kamp, J.J

Damen, C.A.M. Lia)

Wllemstein, K.A. (Kleis) (m)

LaheU, G. ( m

Schreuders, J.G. (Hans) (m)

7

I
9

de Deu M.J.F. (Marijn) (m)

de Deugd, A.B.P. (Bert) (m)

Stoop , C.J. (Kitty) (v)

Breure-F eman, E.M.G. (Esther) (v)

de Pijper, W.M. (Wim) (m )

Totaal
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Aantal stemmen

I
Nummer

Naam kandidaat

\Mers, G

Ku M.F.M. (lne) (v)

Stoot, F. (Floris) (m)

van Hoof, A.A.D.M

Martens-Berk, J.A.M. (Janneke) (v)

Damen, P. (Paulina) (v)

D66L

1

2

3

4

5

6

Totaal
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