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Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau 
De verkiezing van de leden van PS23 
in maart 2023 
Gemeente Gorinchem 

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/stembureau voor het openbaar lichaam 

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

Kieskring 3 (Dordrecht) 

Dag Maand Jaar Tijd 

Datum en tijdstip aanvang zitting: [+ (3/0/2 o233/ je o] 
2. Aanpassingen proces-verbaal stembureau 

I 

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

Locatie stembureau --~5_1ï_n_d_-~LA~~~'~.s~----- Nummer stembureau __ 1 __ 
Kruis aan wat van toepassing is. Indien van toepassing, kruist u beide vakjes aan. 

□ Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam 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/stembureau voor het openbaar lichaam 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/stembureau voor het openbaar lichaam 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. 
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Bijlage: Correctie aantal toegelaten kiezers en/of aantal uitge 
brachte 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 correcte aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen 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. 

[A»na oe«os semasse ]] Sd' 
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) ~I e~l __ ]_,__3 __ ~ 

[Aantal geldige kiezerspassen ][G[ 
Cv 

2. Aantal uitgebrachte stemmen 

Vul hieronder de correcte aantallen stembiljetten in bij E, F en G. 
Noteer bij H het totaalaantal 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 I E I 623 

l~A=a=n=ta=l=b=la=n=c=o=s=te=m=b=i=lje=tt=e=n=======================================~I IFI 

~IA_a_n_ta_l_o_n_g_e_ld_ig_e_s_t_em_b_ilj_e_tte_n ~I IGI 

o Il 2 
Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat in rubriek 3. 

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 verder met 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 zijn meer geteld 

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



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

4. 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 te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. 



Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau 

Lijst 5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Koning, A.L. 

Negash, A.M. 

Maat, M.G. 

Bedijn, R.M. 

Rensen, G.G.J. 

Klappe, L. 

Hogervorst, F, 

Koek, R.A.M. 

van der Hoeven, A.A.M. 

Snijders, P. 

Hijink, E.A. 

Middendorp, M. 

van Raamsdonk, W.T. 

Rajaram, J. 

Keyzer, M.l. 

Kocak, A. 

Bergman, M.C. 

Hussein, M.A.H. 

van der Meij, C.W. 

van Santvoort, M.G. 

van Muijen, M.G.J. 

Minderhout, W.A. 

van der Graaff, H.J. 

de Jong, D. 

van den Berg, J.J. 

van der Holst, M.W.F.M. 

Bouter, R.F. 

Smakman, J.A. 

de Groot, T.K.M. 

Kraneveldt, M. 

Damen, F.M. 

van Rooy, M.C. 

Slooters, G.G.G. 

van den Bergh, J. 

van der Wiel, R.C.M. 

't Hoen, P.W. 

Geissler, S. 

Plaizier, D .L. 

Straver, E. 

Solleveld, S.D. 

Groenendal, S. 

Karso, D. 

Groene, M. 

Paltansing, S.R. 

Kuiper, S.B. 

Vermeer, K. 

de Vries, K.G. 

Tetteroo, R.A. 

Kathmann, B.C. 

Piri, K.P. 

Subtotaal 1 Subtotaal 2 

Totaal (1 + 2) 
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Lijst 11. SP (Socialistische Partij) 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

van Aelst, R. 

Hoogendam, F.J. 

van de Kolk, 1.A.H. 

Broersma, B.W. 

van der Nat, H.F.A. 

Basoglu, E. 

Meijer, M.P. 

Boer, D. 

Hulshof, G.G.C.Y. 

Okkerse, M. 

van den Hout, S.G. 

van Damme, M.N. 

Corver, P.A.M. 

Nadir, K.O. 

Ramesar, J.S. 

Baas, J. 

Gaspersz, M.D.M. 

Arends, G.T. 

Stil, B.A. 

Kamphuis, M.E. 

Maassen, E.M.L.H. 

Arp, L.B.A. 

de Reuver, R.J.M. 

Broekhuisen, R.W.H. 

Peltenburg, S.L.M.J. 

Subtotaal 1 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Alleman, M.M.F. 

van Gelderen, R.A. 

Vink, K.C. 

al Jaberi, S. 

Coskun, T.S.J. 

Berendse, M.J.M. 

Hoefsloot, R. 

Groep-Eijsackers, G.A. 

Hoekstra, A.J. 

de Mie, N.J.C.M. 

Rodenburg, S. 

Brand, R.C. 

van Galen, C.M. 

Kok, MAM. 

Ducaale, S.C. 

Kamran, M. 

Meijer, B.W.V. 

Dirks, J.S. 

de Man, W.J. 

van de Vooren, I.M. 

Janssen, R.A. 

van Rossum, L. 

van Kent, B. 

Dansen, E.L. 

Poppe, R.J.L. 

Subtotaal 2 

Totaal (1 + 2) 
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Lijst 12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
Zet in elk vakje één cijfer. Begin rechts, met het laatste cijfer. 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer 

de Jager, C.N. 

van de Breevaart, G.A. 

Matze, J.K. 

de Knegt, H. 

Rouwendal, J.W. 

Weggeman, A. 

Blok, W.C. 

de Graaf, M.P. 

Hooglander, H.J. 

Verheij, P.J. 

Tanis, J.P. 

Breedveld, J.S. 

van der Welle, L.M. 

Schippers, J.A. 

Flach, A.J. 

Grinwis, P.C. 

van der Schans, A.A. 

Meerkerk, J.A. 

van Buuren, J.G. 

van Dijk, D.J.H. 

Lock, J. 

Akkerman, H. 

Pos, M.W. 

van der Ham, J.W. 

Scheurwater, V. 

van den Berg, C.P.W. 

van Duijn, W.J. 

Herweijer, H. 

Oosterwijk, C.A. 

Schipaanboord, G.P. 

Smit, V.A. 

van Pienbroek, D.C. 

van der Wulp, A.D. 

van den Heuvel, J.L. 

Neven, J.P. 

van der Duijn Schouten, C.A. 

Weijers, P.M.D. 

Vroegindeweij, W.J. 

' Subtotaal 1 Subtotaal 2 

Totaal (1 + 2) 
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