
la 

Nummer 
stembureau 

Stembureaugegevens tijdens stemming 

Adres/locatie stembureau Dag Maand 

2 
03 2 
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Model N-10 

Proces-verbaal van een stembureau 

de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Bergen (L) op 16-03-2022 

Gemeente Bergen (L) 

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 ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 

2. Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming 

Jaar 

  

Openingstijden (van tot) 

0 2 2 

  

30 2. I D 

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau 
voor kiezers open is. 

Nummer 
stembureau Adres/locatie stembureau 

1b Stembureaugegevens tijdens telling 
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in. 

Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot) 

1c 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. 

xi Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

n Een stembureau met beperkte toegang. 

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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Nummer 
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar 

 

Openingstijden (van - tot) 
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2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

14(2, 
Aanwezig op het stembureau: 

Voorletter(s) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (van - tot) 
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BERGEN 
Presentieschema 
Verkiezing 2de kamer 16-03-2022 

Stembureau: Ontmoetingscentrum Bergen 

Tijd Voorzitter Lid Lid Lid 
06.45 uur 
spullen ophalen in 
gemeentehuis 

Natascha Bakker 

   

07.00 - 07.30 uur 
Inrichten stembureau + 
opbouwen stemhokje 

Natascha Bakker & 
Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Luuk Knoops 

  

07.30 - 08.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Luuk Knoops 
08.00 - 09.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Luuk Knoops 
09.00 - 10.00 uur Natascha Bakker Maria Klaassen Ans Lucassen Luuk Knoops 
10.00 - 11.00 uur Natascha Bakker Astrid van Riswick Ans Lucassen Nellie de Kok 
11.00 - 12.00 uur Natascha Bakker Astrid van Riswick Ans Lucassen Nellie de Kok 
12.00 - 13.00 uur Natascha Bakker Astrid van Riswick Ans Lucassen Nellie de Kok 
13.00 - 14.00 uur Geert Mulders Astrid van Riswick Annemie Vervoort Luuk Knoops 
14.00 - 15.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Luuk Knoops 
15.00 - 16.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Nellie de Kok 
16.00 - 17.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Ans Lucassen Nellie de Kok 
17.00 - 18.00 uur Natascha Bakker Astrid van Riswick Ans Lucassen Nellie de Kok 
18.00 - 19.00 uur Natascha Bakker Astrid van Riswick Ans Lucassen Nellie de Kok 
19.00 - 20.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Ans Lucassen 
20.00 - 21.00 uur Geert Mulders Maria Klaassen Annemie Vervoort Astrid van Riswick 
21.00 uur SLUITING STEMBUREAU 

 

21.00 - ca. 22.30 uur ALLEN! 

• Stemmen tellen op locatie 
• Afbouwen stembureau 
• Spullen naar gemeentehuis brengen 

 

Opmerkingen 
1. Vanwege de beperkingen rondom corona zijn de stembureaus op andere wijze ingericht. 
2. Er zijn net als vorig jaar, weer 4 stembureauleden. 

a. Eén lid staat bij de deur om iedereen te wijzen op veiligheid, beschikbare mondkapjes 
het kunnen reinigen van de handen, in de gaten houden dat mensen zich veilig 
voelen; 

b. Twee leden nemen de stempassen in en geven de biljetten uit; 
c. Eén lid die de stembiljetten in de bus bijhoudt. 
d. Het is mogelijk om onderling te wisselen van plek 

3. Als het goed is, is maandag alles al ingericht en klaargezet. We hoeven dus verder niets . 

99-3 



Aantal geldige stempassen A el 2  

Ruimte voor correctie 

J 

Tel op + 

B 

C 

Tel op + 

E 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 

Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbe wijzen 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. 

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

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

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

4. Aantal uitgebrachte stemmen 

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

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 

Aantal blanco stembiljetten 

Ruimte voor correctie 

1 

Tel op + 

1 

Aantal ongeldige stembiljetten G 

 Tel op + 

Totaal aantal getelde stemmen (E+F+G=H) 111 8_5 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina. 
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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 andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan) 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 4 

5. 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 aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek 4, onderdeel H)? 

NEE --> Ga dan door naar rubriek 6. 
JA --> Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd. 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er 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 hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan) 

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

Mogelijke verklaringen voor het verschil 
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan één verklaring zijn. 
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6. Bezwaren van kiezers 

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit? 

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers. 
Voorbeelden van bezwaren van 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 

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er 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. 
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en bijzonderheden 
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13 

14 
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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 drie andere stembureauleden. 

    

Let op:  U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9. 

     

 

Dag 

 

Maand 

 

Jaar 

      

Datum: 16 

 

0 

 

2 o 2 2, 

       

Naam voorzitter 

111 î atase:\m "ciki\cor 
Namen stembureauleden 

• GeQA--6 rnutcl-eArs 

E  en ns- te, \<  aassen 
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 1 

Bijlage 1: Aantal stemmen per lijst en kandidaat 
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie.) 
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Tel op + 

1 Subtotaal 2. 
Zet in elk vakje één cij er. 

Begin rechts met het 
laatste cij er. 
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Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Tel op + 

Subtotaal 1 
Zet in elk vakje éen cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 

Lijst 1 CDA 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

Knoops, J.J.M. (Jacob) 1 
(m) 

  

5 2. 
Splinter, A. (Antoon) (m) 2 

  

I Q 
Jacobs, K.J.W. (Koen) 3 
(m) 

    

Cornelissen, J.W.C.P. 4 
(John) (m) 

  

2- 1 
van der Aa, M.P.M. 5 
(Mart) (m) 

    

van Veen, R.J.C. (Rick) 6 
(m) 

    

Arts, R.P.M. (Rob) (m) 7 

   

I 

Maarse-Elbers, G.J.M. 8 
(Gaby) (v) 

    

Megens, G.J.B. (Giel) 9 
(m) 

   

i 
Schreurs-van der Kuijl, 10 
B.L. (Berty) (v) 

   

i 
Linders, M.J.H. (Mau- 11 
rice) (m) 

   

I 
Huijs, E. (Evert) (m) 12 

    

Driessen, J.T.P.M. (Jo- 13 
han) (m) 

    

Broekman, A.P.T.M. 14 
(Arno) (m) 

   

I 

Schut, M.H.G. (Marcel) 15 
(m) 

    

Linders, E.J.H.J. (Elke) 16 
(v) 

   

Y 
Fransman, G.J.M. 17 
(Geert) (m) 

    

Olieslagers, G.H.J. 18 
(Gerry) (m) 

   

q 
Ingenbleek, R.H.M. 19 
(Rob) (m) 

    

Witjes, T.A.M. (Theo) 20 
(m) 

   

i 

Vloet, N.A.M. (Nic) (m) 21 

    

van Klaarbergen, G. 22 
(Gosewien) (v) 

    

Ponjee, J.G. (John) (m) 23 

    

Loonen, M.P.J.M. (Math) 24 
(m) 

    

Arts, F.W.G.M. (Frans) 25  
(m) 

  

- I Straatman, J.H.M. (Jan) 26 
(nl) 

         

1 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal s emmen Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 

Totaal 1 + 2 + 3 

Tel op + 

oIz 
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Lijst 2 Progressieve Kombinatie Bergen (L) 

1 

Tel op + Tel op + 
Tel op + 

Subtotaal Subtotaal Subtotaal 
IELI  

Zet in elk vakje éen cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vake één cij er. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vake één cij er. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer 
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Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

Ponjee, C.E.M.G.T. 1 
(Claudia) (v) 

  

Li' 7-

 

c5 --" 

Valckx, J.C.G. (Jos) (m) 2 

   

van der Coelen, W.M.M. 3 
(Wim) (m) 

   

3 
Bakker, H. (Harry) (m) 4 

    

Janssen, C.M. (Lia) (v) 5 

   

5 
Martens, H.G.A.W. (Bert) 6 

(m) 

  

i Li 
Sanders, S.G.J. (Silas) 7 

(m) 

   

7-

 

Zahidi, A. (Aicha) (v) 8 

    

Lauf, W.G. (Colin) (v) 9 

   

5 " 
Peters, E.H.A.M. (Eve- 10 
lien) (v) 

    

van Est, T.H.J. (Tom) 11 

(m) 

    

Holten, E. (Elise) (v) 12 

   

5 
van der Wilt, E.C. (Evert) 13 
(rri) 

    

van Est, M.M.P.F. (Man- 14 
elle) (v) 

    

Quainoo, S.E.J.A. 15 
(Selna) (v) 

   

6 
Frenken, G.W.P. (Ger) 16 

(m) 

   

5 
Krebbers, P.J.V. (Pierre) 17 

(rri) 

    

Curfs, L.W. (Leo) (m) 18 

    

Borkent, J.H. (Hens) (m) 19 

    

Welbers, T.G.J. (Thei) 20 

(rri) 

   

3 
van Ekeren, E.J. (Erik) 21 

(m) 

    

Dilweg, E.J. (Eric) (m) 22 

    

van Eupen, T.A.G. 23 
(Theo) (m) 

    

Kersten, J.J.J. (Jos) (m) 24 

    

Ponjee, L.T.A.M. (Leo) 25 

(m) 

    

van Eekeren, J.H.G.M. 26 
(Koos) (m) 

  

i 

 

Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) 27 

   

I 

Naam kandidaat] 
Kandidaatnummer Aantal stemmen Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 

Totaal 1 + 2 + 3 

Tel op + 

3 



Subtotaal 
Subtotaal 

elk, W. (Willem) (m) 6 

Bindels, J.P.T. (Sjaak) 7 
(m) 

Jaspers, A.M.R. (René) 11 
(tm) 

Custers, H.H.A.M. 12 
(Hans) (m) 

van Helden, J.P. (Jac) 13 
(m) 

2 

Tel op + 

Zet in elk vak e één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Subtotaal 

Zet in elk vake één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Tel op + Tel op + 

Zet in elk vakje één cij er. 
Begin rechts met het 

laatste cij er. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer 

GR22 - Stembureau 2 - Ontmoetingscentrum Bergen 

Raijmakers - van der 1 
Stap, M.H.M. (Marleen) 

  

-1 3 
Camps, F.P.M. (Frans) 2 
(m) 

   

7-

 

Cuijpers, J.M.M. (Jac) 3 
(m) 

   

9 
Hesen, B.C.M. (Bram) 4 

    

(m) 

   

10 
van den Hurk, N.J.P. 5 

    

(Niek)(m) 

  

1 

 

1 

6 

b 
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Lijst 3 KERN 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Naam kandidaat/ 

Kandidaatnummer Aantal stemmen Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 

EH  Ei 

Totaal 1 + 2 + 3 

Tel op + 



Subtotaal 53 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnu 

van Rijen, P.J.P. (Pepijn) 1 
(m) 

  

........,...,—,..„.„ 

4, 

 

Hettinga, J.P. (Jelle) (m) 2 

   

'2. 
Ripkens, M. (Maikel) (m) 3 

   

I 

van der Kwast, W.R. 4 
(Wim) (m) 

    

van Dijck, G.F.M. (Frans) 5 
(m) 

   

,—

 

3 
van Vegchel, L.L.G. 6 
(Linda) (v) 

   

2 
Steegh, R.P.W. (Roy) 7 
(m) 

    

Stolk, H. (Hans) (m) 8 

    

Smals, M.M.S.D. (Mau- 9 
rice) (m) 

    

van Aerssen, M.F.L. 10 
(Marcel) (m) 

    

van der Schans, A. 11 
(Anya)(v) 

    

Huizinga, O.M.M. (Os- 12 
car) (m) 

   

2-.. 

Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Tel op + 
Tel op + 

Zet in elk vake één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje éen cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Naam kandidaat/ 
Naam kandidaat/ 

Kandidaatnummer Aantal stemmen Kandidaatnummer Aantal s emmen 

Subtotaal Subtotaal 

Totaal 1 + 2 + 3 

Tel op + 

5 3j 
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Lijst 4 VVD 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer 
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Lijst 5 Dorpsbelangen Bergen (Limburg) 

1 

Subtotaal 
I 8 Subtotaal 

I I 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Naam kandidaat/ Aantal stemmen Kandidaatnummer Aantal stemmen Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 

Robben, P.C.M. (Patrick) 1 
(m) 

Tel op + 

Zet in elk vake één cij er. 
Begin rechts met het 

laatste cij er. 

Tel op + 

Subtotaal 

Zet in elk vake één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer 
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Megens, B.J.M.H. (Bart) 2 
(m) 

Fiedderman, KAT. (Ke- 3 
vin) (m) 

Aengenend, I.A.A.M. 4 
(Indy) (v) 

Loermans, P.J.A.M. (Pe- 5 
ter) (m) 

Aengenend, R.G.J. 6 
(René) (m) 

Verrijdt, H.J.M. (Herman) 7 
(m) 

Heijkoop, J.C. (Jan) (m) 8 

van Lin, F.H.M. (Frank) 17 
(m) 

Theunissen, M.G.M. 18 
(Marleen) (v) 

Theeuwen, T.G.M. 19 
(Theo) (m) 6 

Kepser, L.J.E. (Luke) (m) 9 

Jansen, E.J.H. (Ester) 10 
(v) 

Beumers, T.H.J. (Theo) 11 
(m) 

Holtermans-Messmer, 12 
M.C.M. (Karin) (v) 

Poels, T.J. (TJ) (m) 13 

Loermans-Verbeeten, 14 
E.W.C.M. (Emmy) (v) 

Theunissen, H.H.M. 15 
(Hal) (m) 

Reijners, C. (Chris) (v) 16 

5--

 

B 
5 
Lj 

2 

van der Meer, MA. 20 
(Mandy) (v) 

Totaal 1 + 2 + 3 

Tel op + 

9 s 
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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 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 lijstnaam 

aantal stemmen 
1 CDA 

2 Progressieve Kombinatie Bergen (L) 

3 KERN 

4 VVD 

5 Dorpsbelangen Bergen (Limburg) 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer. 
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aantal stemmen Lijstnummer en lijstnaam 
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