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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard 
in maart 2023

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Kieskring Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

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

q 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: [__][__j-[_][__]-[__][__][__][__] (dd-mm-jjjj) [__][__J:[_][__] (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: [_][__]-[__][__]-[__][__][__][__] (dd-mm-jjjj) [__][__1:f . ïï__] (tijd)

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a. Stembureaugegevens tijdens stemming

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

ckv KOAG-korfbalvereniging
15 Groene Wetering 2,2922 CX , Krimpen aan den 

IJssel
15-03-2023 07:30 “ 21:00

1 b. Stembureaugegevens tijdens telling
Wanneer vond de telling plaats?

Dag Maand Jaar Tijd (van - tot)

Datum: 'IS- oi? **! O ! £ j J - o o / ©

Waar vond de telling plaats?
De telling vond in het stemlokaal plaats.

n De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorletter(s) Achternaam

E. Schouwstra

C. Schouwstra - van der Woude

V.E. Kersten

M. Zondervan

M.E.W. Vos

E.A.G. van den Bogaert

G. Boudesteijn

G. van der Werf

P. Nieuwhof

Aanwezig op het stembureau:
Dag Maand Jaar
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3. 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

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

Aantal geldige kiezerspassenfom te stemmen in een andere 
gemeente)

A <70 j

B h

C
------------------------- f------------------

I

Tel op +

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

4. 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

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Tel op +

E

F z

G

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

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op de volgende pagina.
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

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

□ NEE —> Ga dan door naar rubriek 6.

& J/A —> 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 verklanngen 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 verklanngen 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 op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Stembureau 15



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 6/24

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer sfembureauleden 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

Stembureau 15
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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 mbriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Naam voorzitter /'

H ^
Namen stembureauleden

2
•------------------------------------- ------------------ ---------ww -----------------

_L \\h£. UmlteA/

4 H. l.OiviM/'
5

Mê.M/- Ua
6 B/) ^ \Jüt' flo ^(Vir
7

8 Q, Qk jfftf _ __
9 p, UiEOiUj ftcPf

10

11

12

13

14
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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.)

Stembureau 15



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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

Naam kandidaat & kandidaalnummer

van Cappelle, M.J. (Josien) (v) 1 4 1?

Kwee, M.E.J. (Margot) (v) 2 V
Hovingh, E. (Erik) (m) 3

de Boer, R.A. (Rens) (m) 4 /

Huijgens, F.N.J. (Frank) (m) 5

Veldhüijsen, C. (Chris) (m) 6 /
van der Zee, H. (Rieks) (m) 7

Kolpa, R.J. (Ruud) (m) 8

de Roon, R.C.J. (Robin) (m) 9

Zwetsloot, O.N. (Otto) (m) 10

Neeleman, A.J.C. (Arjan) (m) 11 / r
Dogterom, N. (Klaas) (m) 12

Schreuder, E.A. (Elske) (v) 13

Clavaux, M.B.W. (Mark) (m) ^4

Oskam, T. (Tim) (m) 15 z
Biljoen, M.H. (Marvin) (m) 16

Bongers, J. (Hans) (m) 17

Moratis, B.A. (Brigitte) (v) 18
7

van Zoelen, A.M. (Agnes) (v) 19 r
1

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

Naam kandidaat & kandidaalnummer

Geselschap, J.H. (Jook) (m) 2 r
Habben Jansen, C. (Cor) (m) /

van Nauta Lemke, J.C.L (Jacqueline) (v) 3 / e
Jumelet, V.J.A. (Vincent) (m) 4 2
de Hoog, J. (Jaco) (m)

Sikkens, D.E. (Daniël) (m) 6

Kreefft, MA (Mick) (m) 2
van Hof, D.H. (Dick) (m) 8

/

Timm - van Ruitenburg, K.C. (Karin) (v) / tf
Gerretsen, A.M.D. (Annemarie) (v) 10 i
Kolster, J.S. (Jeroen) (m) 11 1
van den Eijnden, P.F.J. (Paul) (m) 12
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

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

Naam kandidaat & kandidaalnummer j

van Heemst, W.R. (Wim) (m) 1 I

Hazelebach, A. (Arjen) (m) 2
Heinecke, J.H. (Anneke) (v) 3
Klappe, A.L. (laurens) (m) 4
van der Boor, W.A.F. (Wim) (m) 5
van Duin, M.J. (Menno) (m) 6

Goudriaan - de Vries, G.J. (Gerjo) (v) 7

Fox, D.W. (David) (m) 8
Derickx, C.L. (Coen) (m) 9
van der Graaf, C. (Cees) (m) 10

Beekhuis, H. (Helmut) (m) 11
Beek, R.G. (Rob) (m) 12

1

/

£

(

Totaal
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Lijst 4 - 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Valk, H. (Jet) (v) 3

Mulder, J.W. (Joke) (v)

Drenthen, J. (Hans) (m) 3
Mosch, A.S. (Dries) (m)

Verkoelen, P.J.H.D. (Ellen) (v)

J i?:
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Lijst 5 - SGR-Christenllnie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer

van der Spek, M.C. (Martin) (m) 1

van den Bergh - Kempenaar, M. (Greet) (v) 2

van der Ham, J.W. (Jan Willem) (m) 3

Spoelstra, S.T. (Sipke) (m) 4

Hoogendoorn, J. (Koos) (m) 5

van der Roest, B, (Bart) (m) 6

Schippers, J.A. (Jan) (m) 7

Groenendijk - de Vries, H.A, (Hilde) (v 8
Oosterwijk, C.A. (Marco) (m) 9

van Midden, P.J. (Piet) (m) 10

de Jong, M.J. (Mart-Jan) (m) 11

van der Slik, H.J. (Helmert) (m) 12

Weijers, J.W. (Wim) (m) 13

Grauss, M.K.A. (Michiel) (m) 14

Verdoes, W.J. (Willem-Jan) (m) 15

Nieuwenhuizen, F.I.L. (Frederique) (v) 16

Wassink, H.W. (Erik) (m) 17

den Uil, J. (Jan) (m) 18

Bruin, A.S.J. (Alexander) (m) 19

de Vries, W.A. (Walter) (m) 20

Pool, H. (Henri) (m) 21

de Waal-van Asperen, M.M. (Marja) (v) 22

Vente, A.J. (John) (m) 23

van der Lee, W. (Wim) (m) 24

,<r 2
r

?

7

Naam kandidaat & kandidaalnummer

den Hollander, L. (Rens) (m) 26

van der Wende, A. (André) (m) 27

de leede, J. (Jan) (m) 28

Heijboer, J.P. (Pieter) (m) 29

Blokland, J. (Hans) (m)

Subtotaal
TÊi

n Subtotaal j 2 i ' ' 'O '| i 1 l v-/ i |

__________________________________________L____
Totaal (1 + 2) i /7 'B \
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Lijst 6 - CDA
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer
•i

Visscher, T. (Teun) (m) ƒ Q

van Leeuwen, H.G.M. (Hans) (m) '*>c

Kousiouri, C. (Christina) (v)

Huizinga, J. (Jos) (m) 4

Pronk, M.C. (Marieke) (v)

Slappendel, F.E. (Fred) (m) 6 ?
Benard, A. (Arjan) (m) 7

de Leeuw, A.J. (Arnold) (m) /
von Meijenfeldt, F.H. (Frits) (m) 9 J

van Vuren, B.G. (Saskia) (v) 10

Oosterlaan, A.A. (Arnold) (m) 11

Verbeek, J.A. (Jan) (m) 12

Larooij, K. (Kees) (m) 13

Eskes - van Utrecht, E.C. (Christine) (v) 14

Zijlstra, W. (Wybe) (m) 15

Gerts, T.M.B. (Dorenda) (v) 16

Totaal

Stembureau 15
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Lijst 7 - Ons-Platteland
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Boer, W. ^ / 0

de Jong, D. 2

Biemond, T. 3

de Jong, I.C. ^

Boender, W.C. 5 o
C

Stolk, J.P. 6 r
Heuvelman, C.H.M. 7

Zijderlaan, W. 8

de Vreede, J.J. 9

Koolhaas-van den Ban, T.C.G. 10

Kok, A. 11

Slob - Verburg, M.

Mostert, D.H.

Verduijn, A. 14

Ooms, J.C.

Jansen, H. 2
17Vonk Noordegraaf, J.

1 ftvan den Heuvel, A.A. 1

Koelewijn, H.J, 19

Zuidbroek, B. 20

Bos, H.H. 21

de Jong, A.P.

de Groot, A.J. 23 2
Reijm, P. 24

deJong, P.P. 25

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Verhagen, A.J, 26

van der Spek, D. 27

Verdoold, M.V. 28 I

Scheer, A. 29

Olieman, J.J. 30

Oudijk, C. 31

Knolle, J. 32 c

van der Wel, J.C. 33

Slingerland, J. 34

Subtotaal i 2R Subtotaal 2 1 1 1 i 1
1 1 1 A 1 1l i l i (

Totaal (1 + 2) i
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Lijst 8 - AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer

Weller, A.R, (Lex) (m) 1 / r
Kors, I. (Ivo) (m) /

Boks, G.M. (Gerard) (m)

van Zeijl, W.J.M. (Hans) (m) 4

van Berkel, C.M.C. (Inge) (v)

Krol, A.N. (Nelleke) (v) 6
l

van Zeijl, K.S. (Krista) (v) 7

Mughal, A. (Aroen) (m)

Twigt, A.P, (Paul) (m) 9

Mulder, J.G. (Joost) (m) 10

Smit, J.J. (John) (m) 11 '•>
«s

Smit - Raggers, G. (Geke) (v) 12

Knuistingh Neven, R. (Ruben) (m) 13 /

Totaal
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Lijst 9 - Partij voor de Dieren
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer

Rozema, J.G. (Jaap) 1 I

Jansen, E.G.J. (Linda) 2

Ventevogel, T.C. (Tommy) 3
Co§kun, Z.P. (Pinar) 4

van der Wart, W.A. (Tony) 5

Vonk, R.J. (Robert Jan) 6

van der Kemp, M. (Wladelon) 7

de Jong, C.D.M. (Carmen) 8
Mol, D. (Daan) 9
van der Laan, J. (Jasper) 10

Ong, J.J.C.K. (Johan) 11

van Tienhoven - van der Hoeven, J. 
(Jeroen)

12

van Geest, F. (Frank) 13
Maarseveen, M.C. (Marco) 14
Minasian, A. (Armen) 15

Swaans, M.L. (Louise) 16

}

1

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

Naam kandidaat & kandidaatnummer

Bogovac, S. (Slobodan) (m)

Totaal

Stembureau 15
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Lijst 11 -BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer

de Haaij, N.M.W. (Nicki) (m) 1 I

de Jong, M.J. (Marielle) (v) 2
Bogaard, A. (Arie) (m) 3
Nieuwenhuis, C.J. (KeesJan) (m) 4

de Vos, P. (Petra) (v) 5

Oudijk, P. (Paul) (m) 6
Meerkerk, G.J. (Jack) (m) 7

Mulder, A.J. (Arjan) (m) 8
Speksnijder, J. (Jan) (m) 9
Koetsier, H.J.P. (Hendrik) (m) 10

Merks, A.J.M. (Ad) (m) 11

Oosterom, C.P. (Niels) (m) 12

9

3

/
rP

l

5

i
I
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Lijst 12-JA21
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer

Breet, M.C. (Marcus) (m) 1

Smits van Waesberghe, R.P.M. (Raymond) 2 
(m) r
Lens van Rijn, J.M. (Dennis) (m) ?
Sandmann, M.P.C. (Matthijs) (m) 4

Totaal
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Lijst 13-GOUD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & kandidaalnummer

Oosthoek, R.H.J. (Raoul) (m) 1

Lammertink, A.G.H.M. (Ton) (m) 2

Weermeier, D.Y. (Dianca) (v)

de Man, A.A. (Aad) (m) 4 ;

Totaal
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Model Na 14-1: Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
in maart 2023
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Kieskring Schieland en de Krimpenerwaard

Model Na 14-1

Waarom een corrigendum?
Dit corrigendum dient om fouten in 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-verbaal zijn opgenomen.

1. Zitting gemeentelijk stembureau

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente Krimpen aan den 
IJssel.

Kieskring Schieland en de Krimpenerwaard.

Datum en tijdstip aanvang zitting:

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau

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

Nummer stembureau,u | |/j/l

Locatie stembureau

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

□ Het gemeentelijk stembureau 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 heeft daarom de stembescheiden voor dit stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw geteld. 
Dit heeft geleid tot correctie van een of meer door het stembureau vastgestelde aantallen.
—> Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.

□ Het gemeentelijk stembureau heeft in het proces-verbaal van dit stembureau een of meer (andere) fouten aangetroffen, 
en deze fout(en) gecorrigeerd in bijlage 2 van dit corrigendum.
—> Noteer de correctie(s) in de bijlage van dit corrigendum.
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3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder 
hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Naam voorzitter
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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 u dus niet in te vullen.

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen 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 aantallen 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

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

Aantal geldige kiezerspassen C

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D) □
2. Aantal uitgebrachte stemmen

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G.
Noteer bij H het totaal aantal stembiljetten.

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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat in rubriek 3.

n izi

3. 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.

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

□ NEE —> Ga dan door naar rubriek 4.
□ JA —> Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/of minder zijn geteld.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
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Aantal stemmen per lijst en per kandidaat

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.
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