
Nummer stembureau voor vervroegd stemmen 132 

132 De Tollekamp (dinsdag) 

Locatie stembureau voor vervroegd stemmen De Tollekamp (dinsdag) 

1. Aantal toegelaten kiezers 

Vu/ hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van h 
proces-verbaal van het stembureau voor 

vervroegd stemmen). et 

Aantal geldige stempassen 

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas*) 
Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente)* 
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op!A+B+C=D 

* Kiezerspassen zijn met van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing.  

2. Aantal getelde stembiljetten 

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

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 

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

86/98 



132 De Tollekamp (dinsdag) 

3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten 

Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

Ja, ga verder met rubriek 4. 

'0 Nee, ga verder met het vervolg 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 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 door het gemeentelijk stembureau 

voor vervroegd stemmen. Tel op! A.2 + 8.2 + C.2 = D.2 

* Kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing. 

Let op: de onder A.2, B.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 1). 

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en het aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk? 

O Ja, ga verder met rubriek 4. 

O Nee, er zijn meer stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld? 

O 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 een verklaring zijn. 

Mogelijke verkiaringen 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 verkiaringen en hoe vaak er sprake van was. 

A.2 

 

B.2 

 

C.2 0 

D.2 
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4. Bij gecombineerde stemmingen 

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

k' Nee. 

0 Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van 
aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en worden verzegeld 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 dat is aangetroffen. 
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5. Aantal stemmen per Iijst en kandidaat 
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Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP ) 

Nummer 

op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

  

van der Tang, L. (Bart) (m) 

2 I Hovestad, G. (Gert) (m) 

3 O Mulder, M.G. (Marco) (m) 

4 0 Bosch, J. (Jan) (m) 

5 0 de Rooij, P.C. (Peter) (m) 

6 0 van Leeuwen, G.J. (Gert-jan) (m) 

7 O Boon, L.B. (Boudewijn) (m) 

8 O Raatgever, C. (Chris) (m) 

9 0 van Laar, G.J. (Gert) (m) 

10 

 

Eerland, M.L.C. (Maarten) (m) 

11 U Moens, P.W. (Pieter) (m) 

12 b van den Dikkenberg, L.C. (Bertrick) (m) 

13 

 

Hulsman, W. (Wim) (m) 

14 

 

Schouten, J. (Jacob) (m) 

15 O van Vlastuin, T.J.K. (Karel) (m) 

16 0 de Deugd, L.G. (Lennart) (m) 

17 0 van Laar, G. (Gert) (m) 

18 

 

Bor, R. (Rudy) (m) 

19 0 van Laar, R. (Roel) (m) 

20 C' Vlastuin, D.H. (Erik) (m) 

21 O Trouwborst, D. (Dick) (m) 

22 

 

Karens, J. (Hans) (m) 

Totaal 2 
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Progressief Rhenen/GROENLINKS Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat 

132 De Tollekamp (dinsdag) 

Geerts, G.R. (Gabrielle) (v) 

Hoksbergen, J.A. (Hans) (m) 

van den Brink, N.W. (Nico) (m) 

Booij, L.N. (Lisanne) (v) 

Ostendorf, O.R.M. (Olaf) (m) 

van Eeten, L. (Barth) (m) 

Looman, U.W. (Ursula) (v) 

Knoll, S.E. (Saskia) (v) 

Veldboer, S.J.H.M. (Simone) (v) 

Totaal 

de Niet, S.S. (Stef) (m) 
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Klinkenberg - Janssens, R.M. (Linda) (v) 
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Kroesbergen, S. (Steven) (m) 

132 De Tollekamp (dinsdag) 

Nummer 

op de Iijst 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Aantal stemmen 

0 

0 

0 

f 

CDA 

Naam kandidaat 

Fintelman, B.J.N. (Bert) (m) 

Hartholt, B. (Ben) (m) 

Trommel, J.P. (Jeroen) (m) 

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

van 't Hof, H. (Henry) (m) 

Bongers, F.M. (Frank) (m) 

Stoker, R.M. (Rene) (m) 

van Doom - Schoeman, A.A. (Alize) (v) 

Woldendorp - van Laar, T.M.C. (Esther) (v) 

Boon, H.E.J. (Henk) (m) 

Verkerk, C.J. (Koert) (m) 

Jochemsen, C.E. (Kees) (m) 

van de Kolk, G. (Gert) (m) 

Bouwhuis - Meijer, G.M. (Gerry) (v) 

Regout, L.F.E.M. (Lucas) (m) 

Moret, R. (Rob) (m) 

Versteeg, D. (Dirk) (m) 

van Tilborg, R.P. (Rudolf) (m) 

ter Horst, G.H. (Rik) (m) 

Korver, S. (Siem) (m) 



132 De Tollekamp (dinsdag) 

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

Naam kandidaat 

Brouwer, E.A. (Evert) (m) 

Klootwijk, K. (Koen) (m) 

Valk, A. (Ria) (v) 

van der Heiden, J. (Jaap) (m) 

Nieuwenhuis - Ottens, L.A. (Liset) (v) 

Schoenmaker, A. (Aart) (m) 

de Bode, M.J.C. (Mark) (m) 

van Gent, B. (Ben) (m) 

LOrzing, J.A. (Han) (m) 

Vossers, D.J. (Dick Jan) (m) 

Mooijweer, R. (Reinout) (m) 

Guichelaar, M. (Marijke) (v) 

Totaal 3 

2 O 

3 O 

4 0 

6 3 

7 0 

Nummer 

op de lijst Aantal stemmen 

5 

0 

O 

0 

8 

9 

10 

11 

12 
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