
Model Na 14-1 

Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland 
in maart 2023 

Gemeente Dronten 

Kieskring Waterschap Zuiderzeeland 

Waarom een corrigendum? 
Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau to 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/stembureau voor het openbaar Iichaam 

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar 
Iichaam in de gemeente/het openbaar Iichaam Dronten 

Kieskring Waterschap Zuiderzeeland 

Dag Maand Jaar Tijd 

Datum en tijdstip aanvang zitting: 6  o     

2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau 

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

Locatie stembureau Sportzaal De Landing Nummer stembureau 10 

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

El 
Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar Iichaam heeft in het proces-verbaal van dit stembureau 
een verschil aangetroffen tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten waarvoor het 
stembureau geen verklaring heeft gegeven. Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar Iichaam 
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 bijiage van dit corrigendum. 

Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar Iichaam 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 bijiage 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 

  -e v (k-taci 
 Naam leden  

    
 3     
   

 
5 `c- ouSvNi 

    
 6              

R. Lek p,  7  
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Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uttgebrachte stemmen 

Let op: U vult Kier 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)? 

D NEE Ga dan verder met rubriek 4. 

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

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

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld 
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Aantal stemmen per lijst en per kandidaat 
Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in. 

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 to worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in to vullen. 

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst eon, twee of drie of vier.) 
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tijst 1 - Water, Wonen en Natuur 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naarn kandidaat 8,'kandiclaaln mmei 

Cad Cads, J.P.T. (Jo) (m) 1 I 0 I : 

Ottens, J.J. (Janneke) (v) 2 4 8  
Bekkenutte, M.M. (Monique) (v) 3 6 , 
van der Velde, R. (Rien) (m) 4 . S . 

de Rooy, M.L. (Marc) (m) 5 , 2 , 
Bouwmeester - den Broeder, L.M. (Laura) 
(v) 

6 

it--1 2   

El Mhassani, E.M. (Moestafa) (m) 7 

 

3 
van der Bend, M.P.I. (Miranda) (v) 8 S . 

Breukel, R.M.A. (Rene) (m) 9 
I ' 

Terpstra, J. (Jaap) (m) 

 

10 i. 
Partiman - Stet, T.C.M. (Dorien) (v) ii 

 

van den Berg, R.F.D. (Ruud) (m)  12 I , 

Croes, J.A. (John) (m) 13 6 : : 
Fackeldey, J.A. (Jop) (m) 14 . ,  3 . , . , 
van Galen, M.M.A. (Margriet) (v) 15 , . 

r . . . 

Gebbink, D.A.G. (Dennis) (m) 16 , . . 
. . 
, . 

Groeneveld, M.G.R. (Martin) (m) 17 1 , 
Lenselink, G. (Gerda) (v) 18 2 1 

Linzel, H.J. (Herman) (m) 

 

19  

Luijendijk, D. (Dick) (m) 20 '  

Nieuwenhuis, J. (Jan) (m) 

 

21  

Papma, M.E.G. (Margriet) (v) 22 , 2 , 
Peeters, R.H.M. (Rene) (m) 23 ' , 

, 
Raterink, R. (Roelf) (m) 24 . 4 1 , 
Spanier, R. (Ronald) (m) 25 . I : 

Naanl.kandidaatAkar4daatnornrnet% 

     

Stortelder, P.B.M. (Paul) (m) 26 

Sweringa, G.N. (Truus) (v) 27 (4 6 

  

Venselaar, L.B.M. (Lidwien) (v) 
28

 

    

Vermeulen, P.M.S. (Paul) (m) 29 

     

van Wegen, M.W. (Wm) (m) 30 

    

          
 Subtotaal    Subtotaal     
          
                    
     Totaal (1 + 2)                       
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Lijst 2 - ChristenUnie-SGP 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

van der Kooij, W. (Wolter) (m) 

 

1 :, i .S--: 
de Borst, J. (Jacob) (m) 2 

L : : 

 

Woord, A. (Albert) (m) 3 

   

Pasterkamp, T. (Teun) (m) 4 

 

, 

 

Hoving, J.R. (Jelte) (m) 5 

 

, 

 

Aalvanger, J. (Jouke) (m) 6 

 

, , 

 

Simonse, J.W. (Anjo) (m) 7 2 

  

van Veen, J. (Jelle) (m) 

 

8 
, 

 

Ebbers, L.W. (Lambert) (m) 9 

 

' , 

 

Versprille, C.H. (Kees) (m) 

 

10  

  

de Jong, I.M. (Ina) (v) 11 
1 -  

  

Hoekstra, T. (Tunis) (m) 12 

   

de Graaf, S. (Siebe) (m) 13 3 

  

Schenk, J.J. (Jelle) (m) 14 

 

' 

 

Moens, P.A. (Piet) (m) 15 
I 

  

van Leeuwen, H.G.J. (Hendrik Jan) (m) 16 
• • • 

Totaal 
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Lijst 3 - VVD 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naa'rn Inqidapt & lanclidaatnunrimeri  

Vereijken, T.L.F.M. (Tom) (m) 1 3'8: 
Berenst, H.E. (Hanneke) (v) 2 6 : 
Vulink, T.J.G. (Theo) (m) 3 , ,--. 

2_ : 2--‹ 

Kodde, J.L. (Jaap) (m) 4 3:z: 
Boogaard, M.C. (Marco) (m) 5 

 

I  

Totaa I 
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Lijst 4 - 50PLUS 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam, kanclidaat & kandidaatnummer , 

2 

  

van Voorst, R. (Rob) (m) a 
Schultze, J. (Jerry) (m) 

   

van der Struijk - Oost, G. (Genie) (v) 

   

Knaap - Schaafsma, I. (Ymi) (v) 

   

Harbers, J.A. (Anjo) (v) 

   

Hasselo, I. (leteke) (v) 

Totaa I 
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Lijst 5 - CDA 
Zet in elk vakje eOn cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Oost, R.T. (Roelof) (m) 1 3 :8 

 

van Dongen, T.L.M. (Marcel) (m) 2 2 '  

 

Frederiks - Douve, T.H. (Thee) (v) 3 
I 0 

 

Goos, J.C.M. (Johan) (m) 4 3 

 

de Craen, J.P. (Jens) (m) 5 

   

Hof, M.P. (Michel) (m) 6 

   

van Woerden, C. (Kees) (m) 

 

rQ 
vv 

 

van der Knaap, N. (Klaas) (m) 8 

 

I 

 

Maris, A. (Anton) (m) 

 

9q : 

 

Fennema, (Jetsko) (m) 10 
I 

 

Hofstra, M.A. (Maarten) (m) 11 I I 

Greiner, A.L. (Andries) (m) 

 

12  

 

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

Naaip kandidaalt#, 

Bertelkamp, J. (Johan) (m) 

 

. •  

5-  : I , LI : 
Herrebrugh, W. (Willem) (m) 2 

 

Zwaaf, H. (Herman) (m) 3 
(.1 

de Waal, J. (Jiry) (m) 4 

 

Rehorst, E. (Ed) (m) 5 

 

Mooren, J.H.M. (Joep) (m) 6 I 

Smidt, E.H. (Ebel) (m) 7 
i . . . 

Totaa I 
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Lijst 7 - Belang van Nederland (BVNL) 
Zet in elk vakje eon cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

  
Wortel, H.F.M. (Hans) (m) 

Wijnschenk, H.H.R. (Harry) (m) 

Totaa I 
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Lijst 8 - BBB 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & kandidaatnummer , 

 

I 

   

Hilgers, P.H. (Peter) 

 

van Schie - Rameijer, I. (Inge) 

     

Bokma, J. (Jouke) 

     

Levers, H.H. (Hubert) 

     

Kempenaar, W.A. (Walter) 5 2 

   

Glijnis, P. (Paul) 

     

van Damme, P.J.A. (Peter) 

 

a 

   

Giesen, J.J.P.J. (Jeroen) 8 I 3 6 

 

van den Berg, J. (Jacob) 

     

ei• 
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MotION.10-1 

Proces-vorbaal van een .stembureau 

'De -verkiezingvarrt16 ledenNan,  het beStuurvarr'hetv.aterschap-Zulderzeeland 
in: aart 2023 

Gemeente Dronten 
Kieskd ng Waterschap-Zuiderzeeland 

  

    

 

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

'Het gemeenteljjk,sterribureau heeft vastgesteld dat-de in dit proces-verbaal opgenomen aaritallen niet allernaatjuist zijn: 
Het_gemeeritelijk stembureau-heeft zelf de juiste aantallen: vastgesteld. Zie voor de'correcties het corrigendum bij dit 
_proCes-verbaat 
Het corrigendum is vastgesteld op:•1  iF 1-1 if  it lod-rnm-jjjj)f  11 1:1 11 (tijd) 

In.opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk sterribureaU dein ditprOce.$-verbaal opgenomen aantallen 
,(opnieuw) onderzocht. Deze blijkeri niet allemaalibist to zijry. Het gemeeritelijk stembureau- heeft zelf de juiste'aantallen, 
vastgesteld. Zie -voor de_-correcties het corrigendum,,bij:dit,proces-verbaal. 
Het corrigendum:; is VastgeSteld-op:f  1i F.! X11 14 1F 11 11 t(dd-mm,jjjj) 11 14 11 “tkid) 

  

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

la. Stembureaugegevens tijdens stemming  

.Nimirner: 
stembureau Adres/locatie stembureau DagNaend. Jaar 0OetiingStijdeM(Vart--:tot). 

 

Sportzaali De Landing 
Lancasterdreef 63 , 8251 TJ ,Dronten  

15-0a-2023 
 

07-t30 
 

21:00, 
     

lb. Stembureaugegevens tijdens: telling 

Wanneer vond telling  plaats? 

  Dag Maand ;Mar      Tija,(van - tot)                                 
- Datum:, 

    2.    
' 9-1 

   
o6 3 o. 

                                

Waar yolk' de telling-plaats? 
tk  Detelling vond in,hetsterrilokaal plaats. 

O De-telling vonthop een•andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:  

Stembureau.10 



Aanwezig op het stembureau: 
Dag ,Maand Jaar Tijd' (van.- to9 

I oq  acr 0 3 

0O I N' O3 

o 4S" 

2_ o 2-P 

Zo.211 

2423 21( 0 

(93 

oLS 

Voodetter(s) 

K.B.J.. 

M.M.J.. 

C.F. 

Achternaam 

Hakkeling 

Janssen 

Reinders 

Bijster 

van-den Bold 

Rauws 

Rauws - van der Panne 

o,3 2.J 
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2. Aanwezigheid stembureauleden 

„Houd per stemboreaulid,de tijden •bifwaarophetlid ,op 116tstpmbureactoanwezig was. 

A.G.M.. 
 

van Dijk 
  

Monsma 2_,,c9213 

R.S. 
 

van. Keplen 
  

Boiten -,Zwerver 03 ,  2it   

Withaar 'C C) 3  o o op      

J.C. 
 

Muller Di3    

 
•

Lc e3 Z c? Zs  3 00, 
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Totaal aantal toegelaten kiezers (A+B+C=D) D  
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3. Aantal toegelaten kiezers 

Aarithl toegelaten kiezers 
Vol hieronder de aantallengeldige stempassen, volmachtsbewijzen-en kiezerspassen in blj A, Ben C. 
Tel hij D de aantallen bij elkaar op. 

Aantggeldige-sternpassen 

Aantel geldjge volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem-
of klezerspas) 

Aantal igeldige-  kiezerspassen(om te stemmen in eeoandere 
gemeehte)  

Tel op + 

4. Aantal uitgebrachte stemmen 

gaatnu 'stemhiljettenlellen :en,  beoorclelen: 
Bet aantat getelde stemmen moet gelijk zijn aanl het aantatoegelaterr kiezers (D H). 
Vul hieronder. de .aantallen in 'en tet deze bijelkaarop: 

                  
Aantal stembiljetten, mt een geldige stenTop een Randideat 

   1 23             

 
Aantaltlanco stembiljetten 

    is              

Aantdlongeldigesternbiljetten 
                  

       Tok3p* 

       

Totaafaantat getelde stemmen ( E + F•+-G=1-1.)' 0 

:Is;het aantal tbegelaten kiezers:nief gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?` 
Verklaar dat op de volgendkpagina. 
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Aantal keren dat er een sternbiljet teveel is .uitgereikt 

Aantal kererrdat-er een andere.verklaringis.vpor het verschil 
(vermeid htetonder de andere'verklaringen en fietaant keerdat deze situatte,Zichihehbed vow:get:Men) 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 

Er zurrminderstembiljetten geteld. Noteerhoeveel stembiljetten er minder zijn geteld 

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

Aantal keren dat een kiezer het sternbiljetniet heeft ingeleverd 

Aantal ;keren •dat er een sternbiljet to weinig is uitgereikt 

Aantal keren dat er een andere verklaring is Arbor het verschil 
(yenned hieronder de andere verklatingen en`het eantat keer dat deze,situatie zich,hebben vonectaan) 

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil 
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten 

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

NEE Ga clan door near rubriek 6. 

0 JA Verklaar dan •hieronder het verschil, door in to vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd. 

Er 41,jer'rnesArtterobiljetten,ge,teld.INOteettroeVeel 'Serribiljettert-,erfpeqt guin:Oeteld , -  

Mogelijke verklaringen voor het verschil 
Vermeld hieronder het aantal keer clef de onclerstaancle situaties zickhebben voorgedaan. 
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6. Bezwaren van kiezers 

ilrebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers. 
'lloorbeeldenvan bezwaren van kiezers -tijdens de stemming: het stembureau is rnoeilijk bereikbaar, er staat meer dan 
eenpersoorrin een stemhokje. 
'lloorbeelden van bezwaren van kiezersrtijdens de telling: een stem wordtonteredht geldig, ongeldig of blanco 
verklaard; het resultaat van de telling wordthietbekendvemaakt, het resultant van: de telling is onjuist. 

Leg-elle bezwaren van kiezers vast in ditproces-verbaal. Ook al's het stembureau het nieteens is met de kiezer. Hoeft 
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer dan ook. 
Let op:  noteer Been,persoonsgegevens van kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

Okt--  tDc‘ AA Z2 2 04- 1-0  
Lea taeAS 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 

Stembureau 10 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er, onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 
Voorbeelden: een of meer sternbureauleden waren to laat of zijn niet gekornen, de stembus was vol en er was geen 
tweede stembus, het brandalann ging of en het sternlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of condom het 
stemlokaal beinvloedden de kiezer 

Ornschrijf de onregelmatigheden of bijzonclerheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. 
Let op:  noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelrnatigheden of bijzonderheden 
00Lima..c. Letkr..c9 Uc1/4••,&  ,-,• 

\A tAke.t.ctA 



2 

3 -,,ale , S. 

V1/4-52-A.AM&  

e.6-6Ike 'L)raa den Cilt(  
)-5"C4-(4 1.) Jz Ivt_ ot,r, tie.  

APO? j3 n14-)  

.MOde1111.104proces4vetbaalvan:een- Vernbureau 7119, 

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling 

Aloteer in deze rubriek de.naam man alle stembureauleden die bipde telling aanwezig zijn. 
Dat zijrrin elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden, 

Let op:  tivult in rubriek 8 alleen de namen in. 
Vervolgens bndertekenen al deze stembureauleden bet proces-verbaal in hibliek 9: 

Naam.voorzitter 

Namerr stembureauleden 

Stemburea,u-ta 
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Bijlage: Aantal,stemmen per lijst en kandidaat 
(Afhankelijk van, het aantaf kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elkelijst een, twee, drie of vier.) 
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Lijst 1 - Water, Wonen en Natuur 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

• NaamkiricliaiSti. 

Stortelder, P.B.M. (Paul) (m) 

Sweringa, G.N. (Truus) (v) 

Venselaar, L.B.M. (Lidwien) (v) 

Verrneulen, P.M.S. (Paul) (m) 

Bouwmeester - den Broeder, L.M. (Laura) 
(v) 

van der Bend, M.P.I. (Miranda) (v) 

Partiman - Stet, T.C.M. (Dorien) (v) 

van den Berg, RF.D. (Ruud) (m) 

van Galen, M.M.A. (Margriet) (v) 

Spaniel', R. (Ronald) (m) 



;Model N stem bureau 13 / 

,Lijst. -,Cheistentinie•SGP 
Zet,  in .01k -velsje.eent-cijfer;Begin Teeht's-, met hetfaatste cijfer. 

 

""-

 

vawder,Kodijila .(Wolter)(ip)! 

 

de Borst; J. (Jacob)(m) 2 

Woord, A. (Albert),(m) 3 

PaStetkamp;T. (leun),(m); 4 

Hoving; JAR. (Jeite):(n) 5 

Aalvanger, J. (Rinke) (m). 6 

Simonse, J,W.,(Artio) (m) 7 

'van•Afeen,J4telle)qmy 

 

Ebbers,'L.W: (Lannbert)(m) V. 

Versprille; C.H.11<e6s)(n6). 10,, 

11 

Hoekstra, T. (Tunis),(rn) 12 

de!Graaf,S. (Siebe)i(m) 13 

Schenk, J;J.(jelle)!.(M) 14 . 

!Mbens, PA.(Plet),(M). 15, 

vawLeeuwen,..H,G;J:(Hendilk.Ja0(rn)` 16 

Stembureau,10' 
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Lijst 3 - VVD 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Boogaard, M.G. (Marco) (m) 



Lijst 4 - 50:PLUS 
Zet in, elk vakje een cijfer. Begin rechts, rnet;het laatste cijfer. 

varr-Voor41R.,(Rcib)1 (it) 

Sbhultze, Jt (ilerryy(m)` 

vander:StrUiJK-,0Oti,G. (Gerrie)lv) 

1<riaap.-Schaafsnlaj.![.:(Yrrii) (v) 

Elarbers,JA. (AnJo) (V) 

171asselo, L(leteke): (v) 
1 

Stembureau 

;AllodelW10-1,Procps-verbaal van een stembureau 15/19 
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Lijst 5 - CDA 
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

van Dongen, T.L.M. (Marcel) (m) 

Frederiks - Douve, T.H. (Thea) (v) 

Fennerna, J. (Jetsko) (m) 



fidgcletN:10,4ProCes4Vetbaevaneeasternbureau- 17/19 

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

N'ai05a00iiif.kkaa44-01661tii4r- ' 

Bertelkam0„j. (Johan)(m): 

Herrebrugh, W. (Willem) (m) 

Zwaat:H.,(Herman) (m) 

de'Waal, J. (Jity).(rn) 4 

RehorstcE, (Ed) (M) 

Mooren; JAM. (doeO(111) :11 

Smidti,EH.:(Ebel).(0): 

Stembureau 10 
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Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

kaidfdp*ipferier 

VVortel, H.F.M. (Hans) (m) 

Wijnschenk, H.FIR. (Harry) (m) 



am ikka 7µ. 

Hilgers, 13"..H;Ipeter)-
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Lijst 8 - BBB 
Zet in. elk vakje<e`en cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

-van,S.dhle—Rnmeijer,t. (Inge)' 
_ . 

Bokmai J.,(Joilke) 

Levers; H.H.: (Hubert) 

Kempenaar,WA,(Walter), 

Glijnisp.z(Paul) 

van,Damme, P.JA, (Peter) 

'Glepend.SIP.I'Veroetil 

van den,Berg, J.,(Jadob) 

S.tembureau.10 
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