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

Gemeente Neder-Betuwe

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 verioop 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 p roces-ve rivaal 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 aanwezigzijn het proces-verbaal.
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Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming
1a

Stembureaugegevens

tijdens stemming

Nummer
stembureau

Dag

Adres/locatie stembureau

Dorpshuis De Hoge Hof Echteld
Voorstraat 10, 4054 MX, Echteld

20

1b

Stembureaugegevens

Maand

Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30

21:00

tijdens telling

Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.
Nummer
stembureau

1c

Adres/locatie stembureau

Dag

yaand

Jaar

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.
Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
O

Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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Aanwezigheidstembureauleden
Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op hel stembureau aanwezig was.
Aanwezig op het stembureau:
Voorietter(s)

Achternaam

Dag

^n ro^: c<^->-.

_ii

Maand

Jaar

o

2022

Uren (van - tot)

3c

7/

cc

o' ?ü
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oc
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Toegelaten kiezers
Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.
Ruimte voor correctie

//

Aantal geldige stempassen

Al

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijkofvia ingevuldestem- of kiezerspas)

Bi

a

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een anderegemeente)

c]

Ü

u

_Tel op +

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

r

Tel op +

1 ^.

u

(--. [^

Aantal uitgebrachte stemmen
U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten.
Hef aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.
Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

E

Aantal blanco stembiljetten

F

Aantal ongeldige stembiljetten

G

'A-)^
.

z.
o

_Tel op +

B wflö
/s het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.
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Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten
/s ereen verschil tussen hetaantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en hetaantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

/^>,.

( NEE^ Ga dan door naar rubriek 6.
.

W-» Verklaar dan hieronder hetverschil, door intevullen hoevaaku onderstaande situaties heeftgaconsfateenl.

Erzijn méérstembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meerzijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hieronder hel aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
& kan meer dan één verklaring zijn.

Aantal keren dat er een stembiljet 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 hieronderdeandereverklaringenen hetaantalkeerdaldezesituatiezichhebbenvoorgedaan)

Erzijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minderzijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hieronder het aantal keerdat de onderstaande situaties zich hebbenvoorgedaan.
Er kan meer dan één verklaring zijn.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
Aantal keren dat er een stembiljet te weinig 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 andereverklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebbenvoorgedaan)
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Bezwaren van kiezers
Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?
Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeeldenvan bezwarenvan kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.

Voorbeelden van bezwaren van kiezers 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 niet eens is met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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Onregelmatigheden of bijzonderheden
Wareneronregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming entelling?

Voorbeelden:eenofmeerstembureauledenwarente laatafzijnnietgekomen, destembuswasvolenerwasgeen
(weecfe stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beïnvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatighedenen bijzonderheden

^^Z^. S^sZIcp^^SI,^
-r_<Ê^..__d^k^^_^^^i^^L_. ^<3^L_.-ê£?-^
-&3^-1-3=^L

^^^^^. ^-^_^^_.. ___-_^
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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 drie andere stembureaufeden.
Le/ OD; U vult in rubriek 8 alleen de namen in.

Ven/olgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
Dag

Datum: | / 6
Naam voorzitter

O . 1/^1 i^<?f- 'Sk-^-i
Namen stembureauleden

L^/ Q . i)c'^ 'TiAt^

C-)-e^<^e. ''-[ - c^ (>^-(.vf^c
C- /^. dr- LJ^-K^--^-^ - (^'(-><'jctó5

rl EG. üc'- k^A-^T^e-

6

-P" C . Or^.

7

8
9

10
11
12
13
14
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

vanWolfswinkel,N.(m)

1

Waasdorp,D.A. (m)

2

Klein, M.A. (m}

(

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Aantal stemmen

^

Crum, J.W. (m)

28

9

Boorsma, E. (m)

29

2

Bunt, W. F. (m)

30

3

van Tuijl, C, (m)

31

3

Keuken.W.F.(m)

1

Arends, E.P.(m)

5

de Vree, T. J. (m)

32

Roseboom, G. (m)

6

den Hartog, G.V. (m)

33

Verweert, R. (m)

34

Heemskerk, T.G. (m)

35

Hoogendoorn, E.J. (m)

36

Golstein, G. (m)

37

Kroon, D.(m)
Pul, J.(m)
van Bragt, H. G.T. (m)

7

i

S
9

Roseboom, R. (m)

1^

Scheurwater,C. (m)

11

Eits, R. M. (m)

38

Heger,J.J. (m)

1Ï

Eerbeek, J. (m)

39

deVree. H. C. (m)

13

Vermeer,W.F.(m)

14

van den Hardenberg, H. G. (m)

15

Verwoert, l. (m}

16

van Eldik, D. (m)

17

van Leeuwen,W.(m)

18

Arends. R. (m)

19

Huisman, J, (m)

20

Snoek.A. (m)

21

Bunl, J.P. G. (m)

22

van de Kamp, R. (m)

23

Langenberg,J.H. (m)

24

Kuivenhoven, J. (m)

25

den Hartog, D. (m)

26

van Vlastuin, G. (m)

27

2

/

/-'

^_

/

r

^'

ï

l

Tel op +

Subtotaal

6

a

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

Tel op +

ü

Subtotaal

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

Totaal 1 + 2
_Tel op +

3

£.

Zet in eik vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - Partij van de Arbeid (P. v. d.A.)
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaat nummer

Woldberg,J.H.A. M.(Jan)(m)

f

/

s_
J_

van Neerbos, J. M. (Joop) (m)

van derStuijft,A. L.(Louis)(m) 3
Jansen, A. (Bert) (m)

Verbrugge,E.(Evelien) (v)

5

(

!_

Dirksen, C. D.E. (Niels)(m) 6
E)zmg, A. (Bert)(m} 7
Elzing- Platzer, M. E. (Lizette)(v) 8
Gerritsen,J.A.J.(Jan)(m)
Pieren, C. H.(Kees) (m)

;

9
10

!_

Nieuwenhuis,G.J.A.(Gerard)(m) 1
Schouten,A. (Ton)(m)

12

^~

Tel op +

Subtotaal

^
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op .

.

L( J:
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - Gemeentebelangen
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Groeneveld,A. (Anke) (v)

1

Hulsbergen, J. E. (Anja) (v)

2

2

l
s'

deRegt, P.(Pieter)(m) 3
van den Berg, J.C. J, (Chris) (m) 4
van Brenk, A. A. J. (Anoeska) (v)

^

l
l

Heijmans, D.P. (Dennis)(m) 6
Scherrenburg- Reijneveld, E.W.N.A (Esther) 7

(.)
Vewoert, A. T. (Anton) (m}

8

l

Groeneveld, M. (Marijn)(m) ^
Mulder, M. E.P. (Maurlce) (m)

10

van den Brink - Reuser, J. H. (Janine) (v)

11

van de Peppel, M, (Mark) (m)

12

Roelofsen, L. J. D. (Lucia) (v)

13

van Ingen, M.J.H. (Marco)(m)

14

Gunther, M. K. (Mimi) (v)

15

2_
/

Tel op +

Subtotaal

Lfl
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste djfer.

Totaal 1
Tel op +

,

ti

/

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste djfer,
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Lijst 4 - CDA
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Hommersom, C. M.(Martin)(m) 1

/

_ö

o

/

^_

van der Lugt, G. G. (Geerten) (m)

van Dijkhuizen,W. E.A. (Herma) (v) 3
van de Bij), H. (Herman) (m)

/

van Rheenen, C. (Corry) (v)

Gerritsen,C.(Chris)(m)

G

3

Buis. A. G. (Arie)(m) 7

^y.
'^

van Dee, M. (Marinus) (m)

.5

vanBeveren, P.J.M. (Peter)(m) 9
Hommersom, M. (Maureen)(v)

Keuken,A. (Ton)(m)
Rustenhoven,

/

,L

11

H. J. (Jerphaas) (m)

vanBoheemen,P.J.M.(Peter)(m)

13
/%

Kuenen - Dorrestijn, H. J. J. (Rina) (v)

^_

Roelofsen, J.H. (Henk)(m}

15

Olthoff.K.J,(Kees)(m)

16

Oskam, E.J. (Evert) (m)

17

Hermsen,J.C.(Jaap)(m}

1S

Gerritsen, H.(Herman)(m}

19

van Dijkhuizen, J. (Jan) (m)

Tel op +

Subtotaal

(dLk
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer,

Totaal 1
_Tei op +

/

-^

^

Zet in elk vakje ééncijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - WD
Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Bennink, A. H. M. (Laurys) (m)

Aantal stemmen

^

l 5'

vanAndel, N. (Nie(s)(m) 2

")

van Someren, S. H. R. (Stefan) (m) 3

&

Heijstee,A. (Alex)(m)

/

4

Flores Guilarte, D.C. (Duanelcy) (v) 5

^ 3

van Essen, P.A. C. (Peter) (m) 6
Geluk, J.A. (Anthonie)(m) 7
Zomerdijk. H. J. (Henk) (m)

8

l

^

Tel op +

Subtotaal

i\i\t
Zet in elk vakje één cijfer.
gin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
_T^op+

1_

z z

Zet in etk vakje één djfer.
Begin rechts met het laatste djfer.
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Lijst 6 - ChristenUnie
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

3

van Hattum, C. (Kees) (m)

vanOs, N.J. (Johan)(m)

2

2

Vlastuin. T. (Teun)(m) 3
vanHal, A. M. (Michiel}(m) 4
(

Hoogakker - van Doom, C, (Christa) (v)

Drost. H. P.(Harrie)(m)

6

.z

van Esseveldt, L.C. (Leon) (m)

vanDijken. N. (Niels)(m) 8
Boer- Meijer, S.C.(San)(v)

9

deVogel.S.(Stefan)(m)

10

vanVeen- Twigt,A.J.H, (Adi)(v)

11

Verwoert - van Doom, G. C. (Corrie) (v)

vanManen, R. (Rijk)(m)

13

Brinkman, D.C. (Eric)(m)

14
l

van tienden, J. (Sjaak) (m)

van Ommeren, W. G.A. (Wilbert) (m)

16

Schimmel,C. (Kees)(m)

17

deGroot, P.N. (Plet) (m)

1a

Angelino- Wiesenekker,G. (Gerie)(v)

19

Buij5, P. (Patrick)(m)

20

vanVeen,M.J. (Martin)(m)

21

/

Tel op +

Subtotaal

,

10

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

_Tet op +

/

D

Zet in elk vakje ééncijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer,
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Lijst 7 - Vóór Neder-Betuwe
Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Meijering, M.D.A. (Marieke)(v)

1

Mauritz,A.J.C. (Antonie)(m)

2

Bron, D. (Danny) (m)

f

6-

3

van Noort, P.(Peter)(m)

^

^

l

4

Papilaja, S. (Selma)(v) 5

Meijer, G. H. (Gerhard)(m)

S

Meijering,J.G. (Gert-jan)(m)

7

Mauritz, G. M. (Marjolein)(v)

8

2

/

Tel op +

Subtotaal

->

Cï

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste djfer.

Totaal 1
_Tei op +

_3 _L
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te 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 te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer kan zijn.

Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgesteld
(rubriek 3) en een vooriopige 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.

Aantal stemmen

Lijstnummer en lijstnaam

1 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP}

7

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

_^ ï_

3 - Gemeentebelangen

it

.J

/

4-CDA

/ h u

5-WD

/ 2 2

6 - ChristenUnie
7 - Vóór Neder-Betuwe

/ o

il
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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