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Corrigendum bij het proces-verbaal van een
stembureau
De verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland
n maart 2023
Gemeente Wijchen
Kieskring Nijmegen

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
zïn o enomen.

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de
gemeente Wijchen.

Kieskring Nijmegen.

Datum en tijdstip aanvang zitting:
Jaar

2023

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

[Nummer stembureau []/ ]

1,shsl Zodra«d loc lleto»ede,Locatie stembureau: 4/,'6Cl é !

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.
--+Noteerde 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 biilae van dit corri tendum.

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.

1





Mi
Naam voorzitter

l Z 2. Lr
Namen stembureauleden

1.I

Affe leden van het gemeente/ijk stembureau die in rubriek 3 hun naam hebben genoteerd,
ondertekenen het corrigendum. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 3.

Daa Maand Jaar Tijd
Datum en I 6 () 3 20 2 - { [ ,.......
tijdstip: i > J





Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal
uit ebrachtestemmen in het reces-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.

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A,
Ben 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.

Fantal geldige stempassen
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Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 103 s]

Aantal geldige kiezerspassen o c]

IllTotaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C =D, Qa4
/

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.

antal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat Qo el
/

Aantal blanco stembiljetten 3 l
Aantal ongeldige stembiljetten I c]

IllTotaal aantal getelde stemmen (E+ F + G = H q44
V

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

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 DJ en het aantal
uitgebrachte stemmen
(rubriek 2, onderdeel HJ?

• NEE Ga dan door naar rubriek 4.
• JA _, Vul dan hieronder in hoeveel stembiljetten er meer en/ofminder zijn geteld.

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

r zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper lijst in.
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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.

(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één,
twee ofdrie of vier.)

Lijst 1. VVD
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper 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 te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.
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aam kandidaat & aam kandidaat &
andidaatnummer andidaatnummer

itjes, H.W.M. ringfeld, S.J.R. 26

asselo, B.B. 27

ruijn, J.J.M. rale, W.T.M.J 28 2}
29

lein Gunnewiek, I.T.F. 30

eurts, J. 31

estra, R.L.N. an Piggelen, L.S. 32

althoff, C.J.M. 33

an den Heuvel, K.C. ennink, A.H.M 34

eutgens, M.M. an den Broek-Hanskamp, H. 35

e Bruin, A.W. 36

1 37

an den Tweel, G. hoonen, R.G.C.J. 38

paargaren, T.J. 39

an Erven, B.C 1 0ender, HT.W. 40

iu, C. 1 ummelink, R.G.M. 41

chaap, J.S an Doremalen, N.H.A.F. 42

pronk, J.H. 43

ropman, M.J.M. iesen, C. 44

issers, J.S. abelis, M.P. 45

ansma, E.W.E. averkamp, R. 46

2 I Yassini, Z. 47

an Uffelen, E.J. 2 averkort, E.A. 48

rink, J.C.N. 49

ek, T.J 2 arkink, J. 50

----

Lijst 2. Forum voor Democratie
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, rriet het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper lijst in.

Let op: U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het
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proces-verbaal van het stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

aam kandidaat &
andidaatnummer

ukkassen, S.G.M.

an Kan-Steller, A.W.

ijnhart, N.

lferink, I.J.

an Deutekom, H.

aak, R.R.

ersten, B.F.M.

aars, W.D.

orpel, D.

onrad, J.

agedoorn, G.

an der Wal, T.

eulink, N.M.

e Koning, R.D.

an Meijeren, L.

outsocheras, S.D.L.

assenaar, N.H.

ostelac, N.

itenbroek, J.

A
IIIMAI=EIEr

II·· -s
1
I
III=
I
I
II·
I

11·
IERIe
IE= ·
I
I

aam kandidaat &
andidaatnummer

egerif, I.R.J.S.

an Prooijen, R.E.A.F.

othman, M.A.

roegop, G.

oogenboom, M.H.M.

osterhoff, V.

uurssen, G.A.A.

iebing, R.M.

octer-van Deutekom, S.O.

erndsen, E.J.H.

an Wijhe, A.M.

an Bommel, R.W.M.

an Roozendaal, E.W.

ermaas, P.C.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 i
U

40

41

42

43

44

2

#2
Lijst 12. 50PLUS
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.
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Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper 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 te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

aam kandidaat &
andidaatnummer

an Straten, A.

cheps, K.P.

e Jong, N.M.

eijers, T.A.

ruins. M.H.

odder, L.H.B.

ruijnse, M.

aam kandidaat &
andidaatnummer

ietbrink, T.H. 26 I
euvels, E.J.N. 27

erhoeks, W.H. 28

e Riele, E.J.M.

ienieg, H.C. 1

unru, R.J.

an Elst, H.D.P. 1

1

roekhof, W.J.M.

iekema, F.W. 1

anker, A.C. 1

an Heuckelum, J.

astoor, H.H.

res, J.D.

paans, J.J.

an den Bovenkamp, M.

ijhof, T.F. 2

an Straten, M.E.

37
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Lijst 14. BBB
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer.

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/ofper 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 te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet
in te vullen.

aam kandidaat &
andidaatnummer

oeters, R.R.B.

an Essen, R.

iphagen, J.S.

oerdink, M.T.

ijsemus, J.

emperman, E.

eWoerd, DA

euteboom, F.J.D.

olk, J.G.H.W.

ron, K.A.

rielink, S.

an der Vlies, A.

bbink, H.B.E.

eideveld, E.

an Alphen, C.

an de Steeg, E.M.

ppeldoorn, M.

euthorst, V.B.H.M.

ulsbergen, J.E.

riesen, S.F.M.

amoen, W.P.

aam kandidaat &
andidaatnummer

an den Brink, J.

an der Stok, H.J.

rugteman, A.

an Mossevelde, W.A.C.

an Seventer, M.H.

urrius, J.G.H.

erhaegh, F.T.P.

ol-van de Camp, J.E.M.

ronkhorst, G.

an den Hoven, R.

ikkerink, J.G.

eeflang, J.E.G.

ekkers, M.M.

2 an Kui\enburg, P.

ikkerink, J.W.

enmeulen, J.A.B.A.

26

27

28

29 I
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 10
48

2
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