




Proces-verbaal van een stembureau 

de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe 
op 20 maart 2019 in de Gemeente Ede 

Waarom een proces-verbaal? 
Elk stembureau maakt bij een verkiezing of raadgevend referendum een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt 
het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen Op basis van 
de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing/het referendum vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom 
altijd juist en volledig in. 

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunnen zij nagaan of de stemming en de telling van de 
stemmen correct verlopen zijn. 

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
Alle stembureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal Na afloop van 
de telling van de stemmen ondertekenen alle stembureauleden en tellers die op dat moment aanwezig zijn het proces
verbaal. Dat zijn ,n elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden 

1. Locatie en openingstijden stembureau 

Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer 33 
Vermeld de locatie en de openingstijden van het stembureau. Als het gaat om een mobiel stembureau 
noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per locatie de openingstijden bij. 

Adres of omschrijving locatie 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

Openingstijden voor kiezers 
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2. Aanwezigheid stembureauleden 
Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was. 

Voorletters en achternaam stembureaulid 
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3. Bezwaren van kiezers tijdens de stemming en telling 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen 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 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 er niet mee eens is. 
Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 

4. 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 
^weede 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. 
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5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op!A+B + C = D 

6. Aantal getelde stembiljetten 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H 
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7. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten 

Is het aantal toegelaten kiezers (D) en het aantal getelde stembiljetten (H) gelijk? 

• Ja, ga verder met rubriek 8 

• Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

S Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? 

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? 

Vermeld mogelijke andere verklaringen en geef aan hoe vaak er sprake van was. 
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Nr. op 
de lijst 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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12 
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17 

1b 

19 

20 

21 

Lijst 1 VVD 
Aantal 
stemmen 

36 
•3» 

\ 

I 

Z 
1 

{ 

\ Naam kandidaat 

Baron Mackay, 
CjEr ic) (m) 

Wilton, 

Ic.E.P. (Celine) (v) 

iGaynor, 

KMPatrick) (m) 

Mulder, 
'S.EjSjoerd) (m) 
Rooijmans-van Steenbergen, 
E.M.N. (Liesbeth) (v) 

|van de Wolfshaar, 
IA.A. (Angele) (v) 

i Dijkstra, 
CTfGerrit) (m) 

ÏHeidinga, 
F. (Fred) (m) 

Ruijs-Boersma, 
LM. (Lily) (v) 

|Gorter, 

K.J. (Klaas-Jan) (m) 

Staal, 
NLG. (Niels) (m) 

|Ambagtsheer, 
FR. (Peter) (m) 

de Boer, 
WjWiebe) (m) 

van Rij, 
H.B. (Henny) (m) 

van den Berg, 
(Izaac) (m) 

van der Eijck, 
L.S. (Linda) (v) 

van Vliet, 
IW. (Willem) (m) 

Morren, 
'l-MHenk) (m) 

Bos, 
ÏS. jSteven) (m) 

Heemskerk, 
^WPJWillem) (m) 

Bos, 
ÏT.N. (Theo) (m) 

Nr. op 
de lijst I 

Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

'araaf voorzitter stembureau: 
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Nr. op 
de lijst | 

Aantal 
stemmen 

CDA 
Nr. op Aantal 

Naam kandidaat de lijst stemmen 

Kremers, 1 R. (m) 

Paraaf voorzitter stembureau: 



Lijst 3 
Nr. op i Aantal 
de lijst j stemmen 

u • ? o 

Naam kandidaat 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

rtsr 

19 

20 

van den Brandhof, 
G.J. (Gerard) (m) 

[de Bruin, 
S.J. (Stephan) (m) 

van Dijk, 
|C. (Carlo) (m) 

Zijlstra, 
lA. (Bert) (m) 

van Harten, 
D.J. (David Jan) (m) 

[Zandvoort, 
M. (Mark) (m) 

van den Brink, 
G. (Gijs) (m) 

Berenschot, 
[H.J. (Hendrik Jan) (m) 

Nagel, 
P. (Peter) (m) 

[ 

[Veen, 
R. (Roelof) (m) 

Dijksterhuis, 
H.L (Harke) (m) 

Stroobosscher, 
E. (Engbert) (m) 

van Heuveln, 
|J.F. (Jos) (m) 

van de Weg-Kruithof, 
!J. (Jenny) (v) 

van den Brink, 
W.H. (Wout) (m) 

TG 
van der Linde, 
B.J. (Ben) (m) 

\ 

Plug, 
P (Pieter) (m) 

Companjen, 
!m.E. (Marcel) (m) 

van Roshum, 
A.B.A. (Andre) (m) 

Leusink, 
E. (Evert) (m) 

Kooiman, 
J.W. (Jan Willem) (m) 

Veldkamp-Magré, 
M.A. (Maroeska) (v) 

Nederveen, 
'A. (Tom) (m) 

van Dijk, 
TA. (Tonnis) (m) 

van der Worp-Westerik, 
B.J. (Jacobien) (v) 

Paraaf voorzitter stembureau: 

Nr. op 
de lijst j 

26 

27 

28 

Aantal 
stemmen I Naam kandidaat 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

" 2 

\ 

Dijkhuizen, 
H.E. (Harrie) (m) 

de Heer-Verheij, 
J.M. (Jolanda) (v) 

Treep-Wolfswinkel, 
M.H. (Marleen) (v) 

Pruim, 
A.J. (Bert) (m) 

Markus, 
M.H. (Huig) (m) 

iGunnink, 
J.W. (Jan Willem) (m) 

de Heer, 
C. (Kees) (m) 

Landman, 
IJ.E.F (Jef) (m) 

van 't Foort, 
S. (Sander) (m) 
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Nr. op 
de lijst | 

6 

7 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

21 

Lijst 4 Water Natuurlij!^ 
Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

1 
n 

0^ 

Meier, 
AT.F. (Astrid) (v) 

ter Maten, 
F. (Frans) (m) 

jvan Es, 
T.A.M. (Theo) (m) 

Meeuwissen, 
M.A.T. (Margo) (v) 

Eijkelenboom, 
M.J. (Greet) (v) 

Pijper, 
H. (Henk) (m) 

de Graaf, 
Y.H.P. (Yvonne) (v) 

IChidi, 
H. (Hayat) (v) 

Wever, 
D. (Dirk) (m) 

Witjes, 
IJ.T.S. (Jos) (m) 

van den Broek, 
M. (Marianna) (v) 

Kuiper, 
R. (Rienk) (m) 

van Biesbergen, 
M.J. (Rita) (v) 

van den Bogaard, 
E.A.J.M. (Enrico) (m) 

Dirkx, 
Ig.H.P. (Joep) (m) 

Loosjes, 
E.J. (Elsa) (v) 

Schmitz, 
M. (Mare) (m) 

Seine, 
W.K.F. (Willem) (m) 

Ruijter, 
|j.C. (Jacob) (m) 

Brons, 
H.J. (Hans) (m) 

Post, 
H.T.C. (Harry) (m) 

Zwetsloot, 
M.A.C. (Monique) (v) 

[stumpel-Rienks, 
S.E. (Suzette) (v) 

Reijerman, 
M.P. (Mark) (m) 

Godschalk, 
M.C. (Marcel) (m) 

Nr. op 
de lijst I 

Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

2 6 
Gastelaars, 
Y.C.M. (Yolande) (v) 

2 7 

2 8 

Zuidema, 
J. (Jaap) (m) 

[Aalbers, 
B.J. (Jan) (m) 

2 9 
Minderhoud, 
P. (Pieter) (m) 

Totaal 

Paraaf voorzitter stembureau: 



Nr. op 
de lijst, 

1 

2 

3 

4 

Lijst 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

5 

6 

7 

8 

ff-' '"-^k 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 o 

1 9 

2 0 

21 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

Aantal 
stemmen 

T 
c 

i Naam kandidaat 

Maijer, 
M. (Mathilde) (v) 

Nr. op 
de lijst I 

Aantal 
stemmen I Naam kandidaat 

de Kruijf, 
C. (Kees) (m) 

van Dijk, 
E.M. (Liesbeth) (v) 

Brands, 
T. (Tom) (m) 

{ 

\ 

Buist, 
|S. (Siebren) (m) 

van Kessel, 
|A.A.L. (Toon) (m) 

van Bruggen, 
S. (Lineke) (v) 

iVeenstra, 
A. (Bert) (m) 

Ide Jong, 
H.J. (Harry) (m) 

de Krijger, 
KJ. (Karei) (m) 

Kruithof, 
[J.G. (Johan) (m) 

van den Brink, 
M.N.M. (Marcus) (m) 

Eijbaard, 
M. (Mark) (m) 

van der Steen, 
W.P.R. (Wils) (m) 

Bos, 
W.E.C. (Wilco) (m) 

3araaf voorzitter stembureau: 

3& 
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Nr. op 
de lijst I 

4 

5 

6 

7 

8 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

Lijst 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

de lijst 
Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

van der Wind, 
H.J. (Henk) 

van Vreeswijk, 
B.J. (Bert) 

Polinder, 
L. (Lambert) 

Ivan der Poel, 
A.J.M. (Johannes) 

van Lagen, 
IG. (Gerrit) 

van de Pol, 
R.T. (Tom) 

Versteeg, 
A. (Arnold) 

Hazeleger, 
jW. (Wout) 

Schaap, 
jW. (Theo) 

van Ommeren, 
G. (Gijs) 

Boer, 
A.M. (Hans) 

Kuijt, 
A.G. (Adriaan) 

Ide Vries, 
W. (Wim) 

Ploeg, 
G. (Gert) 

Meeuse, 
P.M.H. (Marlijn) 

Wijnne, 
B.E. (Elbert) 

van den Broek, 
B.J. (Barend) 

Verheul, 
A. (Arie) 

|van Dijk, 
H. (Henk) 

Lok, 
A. (Albert) 

Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

aal 1 \ 

Paraaf voorzitter stembureau: 
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Nr. op 
de lijst 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

s 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 o 

1 9 

2 0 

21 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

Lijst 7 Lokaal Waterbeheer 
Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

van der Kolk, 
J. (Jan) (m) 

van Hartskamp, 
H.J. (Henk-Jan) (m) 

q . 
Landsbergen, 
R.F. (Rob) (m) 

Bor, 
M.K. (Rien) (m) 

Hoeve, 
G.W. (Wim) (m) 

van Loozen, 
P.M.C. (Patricia) (v) 

Hazelaar, 
R.G.H. (Rein) (m) 

Stutvoet, 
J.B. (Jan) (m) 

van Aperen, 
P. (Igor) (m) 

van de Hoef, 
M. (Marco) (m) 

Klein Gansei, 
A. (Anita) (v) 

Douma, 
M. (Mame) (m) 

Mulder, 
R. (Roelof) (m) 

Heddema, 
A. (Ton) (m) 

van Loo, 
E. (Evert) (m) 

1 van Limburg, 
G.J.J. (Jan) (m) 

Riemens, 
M.C.A. (Marion) (v) 

van Leeuwen, 
J. (Johan) (m) 

Bos, 
H. (Henk) (m) 

van Loo, 
B. (Beerd) (m) 

Wiesenekker, 
G. (Geertje) (v) 

Groothuis, 
B.R. (Bert) (m) 

van der Kolk, 
M.K. (Monique) (v) 

te Pas, 
G.W. (Gerwin) (m) 

van Bentem, 
CD. (Daniëlle) (v) 

Nr. op 
de lijst 

Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

2 6 

2 7 

2 8 

29 

3 0 

31 

1 

Bonzet, 
M.H.L. (Matthijs) (m) 

Janssen, 
A.H. (Adri) (m) 

van den Wildenberg, 
J.A.G.M. (Judith) (v) 

Laponder, 
J.C. (Hans) (m) 

Bijsterbosch, 
J. (Jan) (m) 

Reckman, 
M. (Maarten) (m) 

Totaal L c 

Paraaf voorzitter stembureau: 



Nr. op 
de lijst 

1 0 

11 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

21 

2 2 

Lijst 8 AWP niet politiek wel deskundig 
Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

\ 

V 

van Megen, 
J.G.W. (Ron) (m) 

Pol-de Visser, 
J.C. (Jacqueline) (v) 

Bresser, 
A.H.M. (Ton) (m) 

Span, 
A.S.W. (Arja) (v) 

van Dijk, 
T. (Tim) (m) 

Ehrenburg, 
H. (Hillebrand) (m) 

Vogel, 
J.D. (Johnny) (m) 

Zech, 
W. (Wijnand) (m) 

Hagelstein, 
G.H. (Gerrit) (m) 

Jonker-Veens, 
A.G.M. (Alice) (v) 

de Jong, 
P. (Peter) (m) 

Burgman, 
R. (Rory) (m) 

Nooijen, 
W.F.J.M. (Wim) (m) 

Horstmanshof, 
M. (Matthias) (m) 

Manders, 
P.G.A. (Paul) (m) 

Voorn, 
H.L.E. (Herman) (m) 

de Vegt, 
J.M. (Joke) (v) 

Wekx, 
C. (Constantijn) (m) 

Wittermans, 
A.S. (Anneke) (v) 

Meijvogel-Volk, 
S.T. (Tatjana) (v) 

te Winkel, 
M.J. (Theo) (m) 

van der Meulen, 
E.H. (Edith) (v) 

Nr. op 
de lijst 

Aantal 
stemmen Naam kandidaat 

Paraaf voorzitter stembureau: 

Totaal 
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Totaal 
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Nr. op 
de lijst I 

Lijst 10 Verenigde Senioren Partij 

Naam kandidaat 
Aantal 
stemmen 

Weevers, 
S.P. (Simone) (v) 

Weevers, 
H. (Hans) (m) 

1 Meijer, 
A. (Angela) (v) 

Rump, 
D.P. (Diana) (v) 

van den Berge, 
IJ.G. (Corrie) (v) 

Bakker, 
J. (Jaap) (m) 

Nr. op 
de lijst j 

Aantal 
stemmen i Naam kandidaat 

SÊÊÊÊ Totaal 
tVHi 

Paraaf voorzitter stembureau: 


