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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Model N 10-1

Proces-verbaal

een stembureau

de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap
Vechtstromen op woensdag 20 maart 2019
Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing 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 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 die op dat moment aanwezig zijn het procesverbaal. Dat zijn in 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

,3

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

Openingstijden voor kiezers
van
tot

Vric

07 w

0 L't.„

ULIC

Adressen of o c ijving locaties mobiel stembureau

uur
UUI"
uur
uur
uur
uur
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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

Aanwezig op het stembureau
van
tot
uur
1

uur
uur
uur
uur
uur

2 IS e3

1

uur

Lon;
13

iet.CA

uur

CI

11,1C

uur

cjOC

uur

9130-

jcif

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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uur
uur
uur
uur
uur
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uur
uur
uur
uur
uur
uur
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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 een 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. Noteer geen persoonsgegevens van
kiezers.
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
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beInvloedden de kiezer.
Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.
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5. Aantal toegelaten kiezers
Aantal geldige stempassen

A

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

8

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

C

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op!A+8+C=D

D

2
C'

*kiezerspassen zijn niet van toepassing bij een gemeenteraadsverkiezing

6. Aantal getelde stembiljetten
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat
Aantal blanco stembiljetten
Aantal ongeldige stembiljetten

2

E

F.
G

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op!E+F+G=H

:2

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?

LI

Ja, ga verder met rubriek 8

LI

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

LE

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 ben 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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8. Stembureauleden
Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in
elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden. Ga vervolgens naar rubriek 9 voor
de ondertekening.
Datum:

dag

maand

c,

210

jaar

2 1 01

Naam voorzitter
1.

Naam stem ureauleden

,
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Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat
1

CDA

Aantai stem m e n

Naam kandidaat

Nummer
op de lijst

1

Stegeman, W. _(Wim) (m)

2

Ensink, F. (Freek) (m)

3

Bos, C. (Couzijn) (m)

4

Hemmers-Markerink, E. (Ellen) (v)

5

Seinen, G. (Greet) (v)

6

Arkink, J.A.G. (Johan) (m)

7

Seijger, M.J. (Jose) (v)

8

van Nijen-Klink, J.M.E.A. (Joke) (v)

9

Wilting, R. (Ruud) (m)

10

Platje, K. (Karel) (m)

11

ten Vergert, H.A.J. (Huub) (m)

12

Dijk, G.J.H. (Gerrit) (m)

13

Spekhorst, G.B.J. (Gerard) (m)
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Water Natuurlijk
Nummer
op de lijst

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

Aarnink, B.H.M. (Nettie) (v)

2

Nicolal, J. (Jan) (m)

3

Kranenburg, A. (Anieke) (v)

4

van de Griendt, W.E. (Wim) (m)

5

Pot, E.F.M. (Ellen) (v)

6

RozendaaI, W.J.B. (Wouter) (m)

7

van Dijk, M. (Myrte) (v)

8

Rijsdijk, M.J. (Martijn) (m)

9

Beukers-Maatje, J.G. (Anneke) (v)

10

Lansink, A.I.M. (Louis) (m)

11

Mulder, M.M. (Martin) (m)

12

ter HarmseI, A. (Anja) (v)

13

Boot-Romelingh, A. (Anne) (v)

14

den Hoedt, J.M. (Mario) (m)

15

de Vegt, M. (Marc) (m)

16

Boeke, A. (Willem) (m)

17

Uneken, M.H. (Mariet) (v)

18

TrommeI, M.R. (Marinus) (m)

19

de Bruijn, A.G. (Ton) (m)

20

ten Vaarwerk, L.C.M. (Lotte) (v)

21

Bossink-Tuna, H.N. (Nuray) (v)

22

Slingerland, C.F. (Kees) (m)

23

Weustink, Y.M. (Yvon) (v)
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AWP niet politiek wel deskundig
Nummer
op de lust

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

van Agteren, J. (Hans) (m)

2

Merz, R.B.J. (Rosemarie) (v)

3

Wispels, M.G.T. (Machiel) (m)

4

Mulder, W. (Wieger) (m)

5

van Wijk-Jongedijk, C. (Christien) (v)

6

Irrgang-Borsboom, M.S. (Maria) (v)

7

de Reus, P.G.W. (Paul) (m)

8

Kraesgenberg, P.J.M. (Paul) (m)

9

Hulsbeek, J.J.W. (Jeroen) (m)

10

Lubbers, J.F.F. (Hans) (m)

il

de Bruin, A. (Arie) (m)

12

Tempelman-Bobbink, A. (Alexandra) (v)

13

Tabak, W.A.A.H. (Wesley) (m)

14

Janssen-Primus, J.A.E.B. (Judith) (v)

15

van der Veen, R.K. (Roel) (m)

16

Kemperink, A.B.E.G. (Anoesjka) (v)

17

Wolters, E.J. (Eleonore) (v)

18

Steggink, A.B.J. (Alfons) (m)

19

Baan, P. (Pascal) (m)

20

Jonkhans, G.J.W. (Gert) (m)

21

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

22

Schuddeboom, J. (Jeannette) (v)

23

Runneboom, F.J.B. (Frans) (m)

24

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

25

Knobben, M.A. (Matthijs) (m)

26

Vloothuis, T.G.M. (Trees) (v)

27

Timmerman, H. (Herman) (m)

28

Westerhoff, E.L. (Edwin) (m)

29

van der Velde, R.S. (Rob) (m)
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rA

VVD
Nummer
op de lijst

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

Rijtema, RE. (Peter) (m)

2

Rikkink, J.H.M. (Jeannette) (v)

3

Veerenhuis, J.J. (Jan) (m)

4

Broekman-Veltman, A.A. (Anneke) (v)

5

Kosters, J.J.L.M. (Jos) (m)

6

Scheltens, J.C. (Johan) (m)

7

Andela, J. (Johan) (m)

8

van der Boon, J. (Jack) (m)

9

Sijbom, B.J. (Josh) (m)

10

te Riele, E.A.M.T. (Ellen) (v)
Lammertink, G.J. (Gerrit) (m)

12

Koederink-van Braam, A. (Aukje) (v)

13

Willemsma, A.R.P. (Anton) (m)

14

Bijlstra, J. (Janny) (v)

15

Nijenbanning, T. (Thie) (m)

16

Keppels, J.W. (Jan) (m)

17

Vreugdenhil, J.W. (Jolanda) (v)

18

Oude Vrielink, B.G.M. (Ben) (m)
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ChristenUnie
Nummer
op de lijst

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

Tromp, W.H. (Hugo) (m)

2

van Hoek, J. (Jan) (m)

3

de Vries, K. (Klaas) (m)

4

Huisjes, A.T. (Theo) (m)

5

Supheert, M.J. (Michel) (m)

6

Marmol-Kroeze, A.B. (Alicia) (v)

7

Buikema-Albers, J.T. (Jeanette) (v)

8

Huttinga, H. (Henk) (m)

9

Welleweerd-Bollemaat, G. (Gineke) (v)

10

Hilberink, G.C. (Carla) (v)

11

Mulder, K.C. (Klaas) (m)

12

van der Veen-Vriesinga, W.M. (Wiepie) (v)

Totaal
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OUDERENPARTIJ
Nummer
op de hist

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

Schoo, A.W.J. (Ton) (m)

2

de Weerd-van der Meij, M. (Ria) (v)

3

Niemeijer, M. (Marten) (m)

4

Hornis, MR (Martin) (m)

5

van der Meij, I.E.J. (Jack) (m)

6

van der Weide-van Oenen, J.C.J. (Janet) (v)

7

Alberts, J. (Jetty) (v)

8

Snellen, J.E.H.M. (Jules) (m)

9

Schoo, J.P.M.M. (Sjaak) (m)

10

Pals, S.R. (lena) (v)

Totaal

1111=111111
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Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Nummer
op de hjst

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

Engberts, G. (Gerrit)

2

Baan, J. (Johan)

3

Morsink, H. (Henk)

4

van Rijn, B. (Brand)

5

van Rossum, A.J. (Rens)

6

Schulenburg, G. (Sander)

7

Venema, T.M. (Martin)

8

Bossers, M. (Marinus)

9

Eggerink, F.J. (Freek-Jan)

10

Vossebelt, J. (Jannes)

Totaal
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8
Nummer
op de liist

Naam kandidaat

1

Capelle, H.E. (Herbert) (m)
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50PLUS
Nummer
op de hist

Aantal stemmen

Naam kandidaat

1

Meijboom, E.J. (Erik Jan) (m)

2

Kasteleijn, H.M. (Marinus) (m)

3

Schuurman, G. (Gijs) (m)

4

Spiertz, P.G.M.W. (Peter) (m)

5

Jansen-Kwast, H.G.J. (Hetty) (v)

6

Roffel, W. (Wieger) (m)
Schuurman, J. (Hanneke) (v)
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