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Model N 10-1
Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Eemnes in maart 2022

Gemeente Eemnes

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording of
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 ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal.
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1.

Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a

Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

Dag

Jaar

16-03-2022

Wakkehendijk 66 A, 3755 DD, Eemnes

1b

Maand

Openingstijden (van -tot)

07:30

-

21:00

Stembureaugegevens tijdens telling
Als de felling op een andere locafie plaatsvindt dan de stemming, vu/ dan hier de gegevens in.

Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van -tot)

~~ m - m

1c

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in of het al dan nief gaat om een stembureau mef een beperkte toegang.

Q

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).

Stembureau 1
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorletter(s)

Achternaam

~v~'~ u!i'.Gi~

Uren (van -tot)

~~-~~/
m-m

`~`~J

a. Js~.a►-hn

0 ~ .~ ,~.
~~~~
v

/LL/,~ .erg

~~~~~
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0
0
0

0
0
Stembureau 1

__
_
~~ ~~
a~ is

4/18

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, 8 en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indien u een eerder ingevuld getal moef corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Streep dan het foufe getal door en p/acts het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige stempassen

A

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

B

Aantal geldige kiezerspassen (om to stemmen in een andere gemeente)

C

~.~

!n u, t.. .
Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D)

~

~~

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de sfembiljetfen.
Het aantal gefelde stemmen moef gelijk zijn aan hef aanfal toegelaten kiezers (D = H).
Vu/ hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

E,

Aantal blanco stembifjetten

F:

Aantal ongeldige stembiljetten

G

~"~

Tel op +

Totaal aantal getelde stemmen (E + F + G = H)

Is het aanfa/ toegelafen kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachfe sfemmen?
Verklaar daf op volgende pagina.

Stembureau 1
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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 aanta/ uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?
NEE —. Ga dan door Haar rubriek 6.
JA —j Verklaar dan hieronder hef verschil, door in to vullen hoe vaak u onderstaande sifuaties heeff geconstateerd.

Er zijn meer stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijngeteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande sifuaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meet dan een verklaring zijn.
Aantal keren dat er een stembifjet teveel is uitgereikt
Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aanfal keer daf deze situatie zich hebben voorgedaan)

Er zijn minder stembiljetten geteld. Nateer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hit aanfa/ keer dat de onderstaande sifuaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meet dan eerA verklaring zijn.
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
Aantal keren dat er een stembifjet to weinig is uitgereikt
Aantal keren dat er geen verklai~ing is voor het verschil
Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere vsrklaringen en het aantal keer dat deze situafie zich hebben voorgedaan)

Stembureau 1
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?
Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers fijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meet dan
een persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers fijdens de telling: een sfem wordt onferechf geldig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de felling wordt nief bekend gemaakf, het resultaat van de felling is onjuist.
Leg alle bezwaren van kiezers vast in dif proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens is mef de kiezer. Heeft
het sfembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer Been persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Stembureau y
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Waxen er onregelmatigheden of bijzonderheden fijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waxen to laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm Bing of en het stemlokaal moest worden ontruimd, activifeifen in of rondom het
sfemlokaal beinvloedden de kiezer.
Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak Kier sprake van was.
Let op: noteer Been persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

F

,.rr~..
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8.

Stembureauleden aanwezig bij de telling
Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal Brie andere stembureauleden.
Let op; U vu/tin rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
Dag

Maand

Datum:~~
Naam voorzitter

Namen stembureauleden

Stembureau 1
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - Dorpsbelang
Aantal stemmen

Naam kandidaal / Kandidaatnummer
de Zeeuw, J.W.S.M. (Jan) (m)

1

3'

Pouw, 8.0. (Bas) (m)

2

Kauwenhoven,R.N.P.(Robbert)(m)

3

/

Riemens, M.C.A. (Marion) (v)

4

2 L

van der Linden, V.S.C. (Vincent) (m)

5

Schouten - de Boer, J. (Mieke) (v)

6

Eek, J.C.J. (Jacob) (m)

~

Bood, J. (Jaap) (m)

8

van Dalen, E. (Erwin) (m)

9

Hagen, D. (Dennis) (m)

10

Raben, R.H. (Robert) (m)

11

Sprey, P. (Paul) (m)

12

Bonner, P.J. (Peter) (m)

13

van IJken, E.M. (Eddy) (m)

14

/

3

/
/

/)
f~

Tel op +

Subtotaal

~

3

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

']ta?
TeF;op +
L—.~I~L
Zet in elk vakje g8n cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Stembureau 1
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Lijst 2 - CDA
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer
Seldenrijk, P. (Pieter) (m)

1

L

Havinga - de Jong, M. (Mirjam) (v)

2

/

van Schaik, R.F. (Rene) (m)

3

/

Bunt, N. (Natasja) (v)

4

Ouwens, P. (Patrick) (m)

5

van Deutekom - Dop, M. (Marja) (v)

6

den Dunnen, J.G. (Jan) (m)

~

van Berkel, R.C. (Reggie) (v)

8

Huiden, E.C. (Eerhard) (m)

9

Ploeg, J.T. (Jetze) (m)

10

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

11

Jungeriing, C.A.M. (Caret) (m)

12

)'

Serdijn, W. (Wijnand) (m)

13

[,/

Ruizendaal, E.R. (Erik) (m)

14

/

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

~ta~
Tel op +

/

-/-~

Zet in elk vakje egn cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - VVD
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Schade, E.A.G.M. (Emil) (m)

1

~n der Linde - Eggenkamp, M.H.G. (Monique)
v

(

2

Roorda, B.J. (Bas) (m)

3

Hendriks, N.B. (Nick) (m)

4

Peters, D.M. (Donne) (v)

5

van der Linde, S.H.D. (Susanne) (v)

6

Meeuwis, P. (Peter) (m)

~

Fokker, M.J.T. (Marc) (m)

8

L

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfar.
Begin rechts met het laatste cijfer.

otaa
:Tel op

Zel in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Stembureau 1
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Lijst 4 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

de Boer - Leijsma, W.A. (Wilma) (v)

1

van den Brink, M.N.M. (Marcus) (m)

2

Overbeeke, M.C. (Martin) (m)

3

van der Vegt, J.H. (Jacco) (m)

4

Krul, A.E. (Aukje) (v)

5

Hoorneman, J.J. (Jaap) (m)

6

Lutterman, L.J.A.M. (Leon) (m)

~

Willink-Anzion, M.J.E. (Marja) (v)

8

Andringa, S.M. (Sybrand) (m)

9

van Spronsen, W. (Willem) (m)

10

Willink, J.B.G.T. (Jos) (m)

11

van Lankeren, C.M. (Tineke) (v)

12

Tingen, E. (Lies) (v)

13

Lankreijer, S. (Sven) (m)

14

r

/

/

Tel op +

Subtotaal

?
Zet in elk vakje ern cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

i7ioR
7eluop +

3
Zet in elk vakje ~~n cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Stembureau 1
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Lijst 5 - D66
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer
Defferding, P. (Pascal) (m)

1

Jensen, I.F. (Inga) (v)

2

Wierbos, A.H. (Albertine) (v)

3

Wiering - Penders, S.M. (Sheila) (v)

4

Fokkema, W.S. (Welmoed) (v)

5

Rood, N.L. (Niels) (m)

6

Hebing, B.P. (Bastiaan) (m)

~

Smeets, M.I.V.M. (Marja) (v)

a

Gebbink, M.F.B.G. (Martijn) (m)

9

/

2

/

Tel op +

Subtotaal

J
?
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijier.

eta
Tel op

3y~'
Zet in elk vakje Bin cij(er.l
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in to vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voorzitter, na overleg en in overeenstemming met de burgemeester, de telling schorst,
omdat de tellers zo vermoeid dreigen to taken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meet kan zijn.
Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld
(rubriek 3) en een voorlopige telling op lijstniveau heeft verricht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

Lijstnummer en lijslnaam

Aantal stemmen

1 - Dorpsbelan~
2-CDA
3-VVD
~

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

,~~

~

~

~

5-D66
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laa[ste cijfer.

Stembureau 1
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