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Model N 10-l

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Getdrop-Mierlo in maarl2O22

Gemeente Geldrop-Mierlo

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording aÍ
over het verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de u1slag 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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Modet N 1O-1 Proces-vefuaal van een stemburcau

llFlit*{F}irlÏiffitï

1a Stembureaugegevens tiidens stemming

Nummer
stemburêau

19

Adr€s/locatie st€mbureau

Sporthal de Weiier
Heer van Scherpenzeelweg22,5731 EW, Mierlo

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstiiden (van' tot)

07:30 21:00

1b

Nummer
stembureau

1c

Stembureaugegevens tiidens telling
Ats de telling op een andere tocatie ptaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in'

Dag Jaar (van - tot)

ol oo
stemburêau

GeeÍ aan oÍ het een stembureau met beperkte toegang is
Vut hieronder in of het at dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang'

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers'

Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).

o
o

I c'3 2ozz (tY 3o
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oon&\

Voorlette(s)
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en

N ,'/A

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

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar
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Model N 1 O-1 Proces-vehaal van een stemburcau

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen getdige stempassen, volmachtsbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C'

Tel bij D de aantallen bii elkaar op.

tndien u een eerder ingevutd getat moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakies doen'

Streep dan het foute getat door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige stemPassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schrifteliik ot via ingevulde stem'of kiezerspas)

A :1 (ttt
B I rt7

Ruimls voor corrsclis

Tel oP +

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

Tel oP +

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

IJ gaat nu over op het tetten van het aantal stemmen uitgebracht op de stembilietten.

Hát aantat getelde stemmen moet getiik ziin aan het aantaltoegelaten kiezers (D = H)'

Vut hieronder de aantallen in en teldeze bii elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

ts het aantattoegelaten kiezers niet getiik aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verktaar dat oP volgende Pagina.

Tol op +

Buimts voor coÍrectie

Tel oP +

E
(

I o
F L1

G z
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantat uitgebrachte stemmen
(ubriek 4, onderdeel H)?

NEE - Ga dan door naar rubriek 6.

JA + Vsil<12ar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er ziin méér stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembilletten 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 eén 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 ziin minder stembilietten geteld. Noteer hoeveel stembitietten er minder ziin getêld

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 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)
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Moctet N 10-1 Prcces-verbaal van een stemburcau

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten oí opmerkingen van kiezers'

Voorbeetden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is moeilijk bereikbaar, er staat meer dan

één persoon in een stemhokie.

Voorbeetden van bezwaren van kiezers tijdens de tetting: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resuttaat van de tetting wordt niet bekend gemaaw, het resultaat van de telling is oniuist.

Leg ale 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 tiidens de stemming

Bezwaren van kiezers tiidens de telling

Stembureau 19
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Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en tetting?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te taat 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.

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

Onregelmatigheden en biizonderheden

Stembureau 19
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Moclel N 10-1 Prcces-vefuaal van een stembureau

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de teiling aanwezig ziin.

Dat zijn in elk gevat de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.

Veruolgens ondeftekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Dag Maand JaaÍ

Datum: o\ 2 oZ Z

Naam voorzitter

vO^ S()

stembureaul€den

íA5

6 Vpn n
7 t

I (t{

Itn8 i ('o

9 0^ à

10

11

12

13

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per liist en kandidaat

Stembureau 19



Jeucken, G.M.J. (Marc) (m) 1 2 3
Neele - Janssen, |.A.J.G. (lrene) (v) 2 g 0
van Schai.ik, M.G.A.F. (Mark) (m) 3 t1

van Diick, N.R.T. (Nico) (m) 4 3
Font Freide, P.H.J. (Paul) (m) 5 2 I
Karel, P.S. (Pim) (m) 6

van den Eiinden, P.J.L.A. (Pedro) (m) 7

van HooÍf, P.J.L.M. (lrene) (v) I 1
van't HoÍ, J.D. (Joost) (m) I

10Sanders - de Jonge, M.J. (Mathil) (v)

11Poniee, M.G.M. (Marcel) (m)
I

Kruizinga - Meier, M.H.Y. (Yvonne) (v) 12

Jongen, M.H.A. (Mark) (m) 13

14van den Boogaard - van de Kimmenade,
J.G.R.M. (AnneÍrie) (v) z

't5
Scheerder, T.M. (Theodoo| (m)

van den Boogaard, M.H.W.M. (Mariolein) (v) 16 z
17Beks, P.F. (Pieteo (m)

I
van Rooiien - van Doorn, M.A (Marianne) (v) 18

19Raijmakeís, G.M.A. (Freek) (m)

Scheepers, S.J.H. (Susan) (v) 20

Wouters, P.A.H. (Peter) (m) 21

Coolen, T.J.J.M. (Thijn) (m) 22 2(-
Flemming, D.D. (Donatha) (v) 23

I

van de Waterlaat - Sleegers, l.F. (lrene) (v) 24
L1

Evers, W.V.J. (Wim) (m) 25

Jeucken, E.J.C. (Evi) (v) 26

van Lipzig, H.T.M. (Harry) (m) 27
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Lijst 1 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stêmmên

T6l op +

Zet in elk vakie één cijíer
Eegin rêchts met hel laatste ciiÍêr

Naam kandidaat / KandidaatnummêÍ

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje éón cijíeÍ
Begin Íechls met hêt laatste cijíer

Tel op +

Zêl in elk vakje éón cijíer
Begin r€chls met hêt laatste cijíeÍ

de Vries, M.A. (Ria) (v) 28

Schippers, W. (Wim) (m) 29

Sleegers - Coolen, P.A.M. (Nelly) (v) 30 I
Baggerman, C. (Kees) (m) 31

Smoets - Collart, A.M.M. (Sjan) (v) 32

Verstappen, H.P.W.M. (Henk) (m) 33

de Jonge, M.E.S. (Mirjam) (v) 34

van der Plas, A.J. (José) (v) 35

Woutêrs, J.W.P. (Jan-Willem) (m) 36

Noten - van Bree, S.J.W.M. (Suzanne) (v) 37
6

Wagter - Hoogendam, J. (Joke) (v) 38

van dên Bulk, A.C.M. (Arnold) (m) 39

Claasen, M.J.J. (Mark) (m) 40

I 6 g 7

ffr|EHrlD

I / 6
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Model N 10-1 Proces-verbaal van een slemburcau

Naam kandidaat / Kandidaalnumm€r Aanlal slemmên

Stravêrs, F.J.M.C. (Frans) (m) 1 3
Looilmans, P.J. (Petêr) (m) 2

Lubbers, l.E. (lngemao (v) 3 L1

Diêlis, H.J.M. (Henk) (m) 4

van Weert, H.E.J. (Dirk) (m) 5
I

Yarang0meli, S. (Serkan) (m) 6

KetelaaÍs, J.H.J. (Eric) (m) 7

van den Eilnden, G.A.E.J.P. (Frits) (m) 8

Thiissen, F.J.M. (Frans) (m) 9

Steenbakkêrs, A.D.M. (Ton) (m) 10

Aarts - Av€rink, C.E. (Claudia) (v) 11

StÍavers, J.C. (Joop) (m) 12

van Erp, S. (Suzanne) (v) 13 2
de vet, P.A.H.C. (Patrick) (m) 14

Blaauw, M.H.J. (Miranda) (v) 15

de GreeÍ, H.J.M. (HarÍie) (m) 16

Walhout, l. (lnge) (v) 17

van Hoot, P.H.C. (Peter) (m) 18

van Dongen, J.H. (Hanneke) (v) 19

Aarts, L.F. (Batl) (m) 20

Toorenspits, A.M. (Siaan) (v) 21

sloots, A.w.J. (Antoon) (m) 22

van Lenthe, N. (Niels) (m) 23

Ketelaars, P.J.E. (Pêter) (m) 24

van de Valk, J.J.T. (Jan) (m) 25

van de Goor, T.F.J.M. (Theo) (m) 26

van den Eiinden, H.H. (Huub) (m) 27

ïel op +

Subtoiaal

Zet in olk vakje áén cÍÍsr.
Bggin Íêchts m€t hêt laatslo ciiÍêÍ.

Naem kendidaat / Kandidaalnummer Aantal stsmmgn

Berkers, W.G.M. (Willem) (m) 28

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje óén ciiÍêr.

Begin rêchts met het laatste cijÍ6r.

Tel oP +

Zet in elk vakje óén ciiíer.
Begin rechts mêl het laatste cijÍ€r.

14/21

Lijst 2 - DGG (Democratische Groepering Geldrop)

?I

tbtEtrEm

I z
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Moclel N 10-l Prcces-verbaal van een slembureau

Lijst 3 - vVD

Naam kandidaat / Kandidaatnummsr

Subtotaal

Aantal stommen

Tol op +

Zel in elk vakje áón ciiÍer
Bsgin rechts mel het laalsle cirÍer

Tsl op +

Zot in elk vakje éón ciií6r.
Bsgin rechls mst hot laatste cijíer.

15/21

Leenders, M.D. (Monica) (v) 1 5 _3

Mulder - Staaijen, M.A.T. (Marianne) (v) 2 I ó
Bart€n, M.M.J. (Maik) (m) 3

I
Hampton, M.W. (Mathieu) (m) 4

,

Sneld€Ís, J.M. (Jack) (m) 5

Vriiburg, E.S.M. (Emma) (v) 6 z
Maas, J.J.M. (Jacques) (m) 7 I

Romiin, A. (Annette) (v) 8
I

Schouwman, R.M. (René) (m) 9

van den Buijs, P.J.A. (Patric€) (m) 10 2
Klok, S.A. (SteÍan) (m) 11

van dê Mosselaar, J.F.A. (Han) (m) 12
ó

Muldêr, T. (Tim) (m) 13

Moreno Guerrero, J.P.A. (JeÍÍrey) (m) 14

van de Moss€laar, G.G.J.M. (Frils) (m) 15
I

Mulder, B. (Bert) (m) 16

Bal, F. (Frank) (m) 't7

StoíÍel€n, A.H. (Ans) (v) 18

van den Broek, M. (Mark) (m)
't9

Y ó

ftdEaÍ

1 (
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van de Laar, J.A.T.M. (Hans) (m) 1
I

I I q
Peters - Rit, J.H.G. (Jan) (m) 2 3

9/,
Meulendijk - van de Pasch, J.F.P. (Hanneke)

(v)

3
2 6

van de Vossenberg, M.G.P. (Remco) (m) 4 'z I
MeulêndUks, A.W.M. (Ton) (m) 5

+
CappeÍs, E.M.J. (Esther) (v) 6 z 0
van Hooí, A.A.J. (Antoine) (m) 7

/1

Slolk - Knulsl, J. (Janine) (v) 8 L1

van der Linden, H.M.E.J. (Erik) (m) I I o
van Stiphout, H.W.M. (Henk) (m) 10 6
Smits, M.J. (Mariëlle) (v) 11 z
de Vet, N.M.J. (Niels) (m) 12 Li

van HooÍ, M.A.W.C. (Marcel) (m) 13
ó

Peters - Rit, J. (Joost) (m) 14 I I
Manders, C.C. (Carel) (m) 15 3
van Beêk, G.P.J.P. (Frits) (m) 16

de Bie - Berkers, K.D.J.J. (Kaíijn) (v) 17 b
Biinen, P.H.M. (Piene) (m) 18 I
CreemeÍs, J.G.H. (Jan) (m) 19 Ll

Cremers - Beute, S.A. (Sonia) (v) 20 3
Drost - Verhoeven, S.A.F.E. (Suzanne) (v) 21

5
Elzendoorn, H.A.O.M. (Harry) (m) 22

van Gennip, T.H.F. (Ted) (m) 23 )
Heesakkeís, P.L. (Piene) (m) 24

5

van HooÍ, J.T.M.M. (Jeanne) (v) 25

Kessels, K.J.L. (Kevin) (m) 26 L1

Knoops, G.F.C. (Gerdy) (v) 27 I

16/21

Lijst 4 - Dorpspartii Mierlo (DPM)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stemburcau

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Têl op +

Zet in elk vakje één ciileÍ.
Bêgin rechts met het laatste cijÍer.

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal st€mmen

Tel op +

Zel in êlk vakie één cijfeÍ
Begin íechls mêl hêl laalste cijíer

Tel op +

Zet in elk vakje één cijÍêr.

Bêgin Íechts mêt hsl laatsto cilÍer.

Koolen, J.M. (Jan) (m) 28
d

van de Laar - Van der Leeuw, A.M.C. (lneke)

(v)

29

LammoÍs, P.J. (Peter) (m) 30

Lenssen, J.W.G. (Jos) (m) 31

van Lierop, J.W.G.M. (Jan) (m) 32

Maertens, T.A.J. (Theo) (m) 33

PieteÍs Graaíland - Brons, P.W.H. (Petra) (v) 34 J
Seijkens, E.M.C. (Estheo (v) 35

Ssiikens, J.H.G.C.M. (SieÍ) (m) 36

Staals, J.F.A. (Hans) (m) 37 j
Smidl, H. (Henk) (m) 38

van Stiphout, M.M. (Miíanda) (v) 39 ()

Verhoeven, A.H.M. (Henk) (m) 40 3
VeÍzuu, R.J. (Rudi) (m) 41 ti
van de Vossenberg, M.J.A.F. (MaÍjo) (m) 42

I
van de VossenbeÍg - Kuijpers, E.W.M. (Eveline) 43

(v)

Weiimans - Louisa, S.M.A.E. (Cherill) (v) 44 I

3 I 0 2 z

IftIEEIIE

3 q o
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Moclel N 10-l Píoces-verbaal van een stembureau

Lijst 5 - GROENLINKS

Naam kandidaat / Kandidaatnummor

Subtotaal

Aantal stemmen

Têl op +

Zet in elk vakie één cijÍor.
Bêgin r€chts mst hot laatste cïÍ6r.

op+

Zet in elk vakie één cijÍer.
Bsgin rochts mel hel laatste cijÍêr.

17/21

Kuijk€n, P. (Paul) I q
Koopmans, l.M. (lngeborg) 2

I 2
van Eersel, A.C.J. (Ambe0 3 6
Wessels, S.H. (Simon) 4

I -t
Engb€rs, N.P.C. (Niek) 5

I ,?
Duenk, H.L.A. (Jet) 6

Hensgens, T. (Tijl) 7

Kermani, E. (Ehsan) 8
I

Pieper, C.P.M. (Carin)
o

van Bragt, C.A.C. (Cyrillê) 10
I I

ChÍistophersen, A.J.E. (Tinêke) 11

van Stralum, R.J.M. (Rob) 12 2
Lochs, H.P.G. (Harie) 't3

Bourassin, E.C.E. (Eliane) 14

Berkeís, J.P.H. (Jona) 15

Montêiro, H.J. (Han) 16

Klomp, J.M.P. (Jos) 17 I
Breemerkamp, L.M.S. (Beppie) 18 I

g o

ltdEaI

1 o
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van Happen, A.G.J. (Ton) 1 I I
Bemelmans, H.A.J. (Rita) 2

?
Zeedijk - Raev€n, F.A. (Femke) 3

Moolenaar, M.C.H.M. (Marc) 4

van Lieshout, w.P. (will€m) 5

van Breemen, J.J.J.M. (Jos) 6

Gruintles - van GoNen, E.J.C. (Esther) 7
Ál

Uinenbroek, A.L. (Lêo) I

Sjouw, L.M. (Liesbeth) 9

Visser, P. (Pete0 10

Shêpher, N. (Nilzan) í1

Verbakel, L.M.H. (Bert) 12

Vliek - van Woudenberg, M.N. (Marjon) 13 b
Vliek, R.M.E. (Rob) 14

Blok, P.G. (Pêter) 15

Itz, C.J. (Coen) 16
I

Qelik, A.R. (Ali) 17
I

in't Ankêr, W.P. (Wilko)
't8

Verdonck, A.M.C.G. (Ans) 19
I

Model N 10{ Prcces-vefuaal van een stemburcau

Lijst 6 - D66

Naam kandidaal / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Aantal stemmên

Tsl op +

Zet in slk vakiê óón cijÍsr.

8êgin rêchts met het laalsto ciiíer.

Tsl op +

Zet in elk vakie éón cijÍer.

Bsgin rechts mel hst laatste cilÍor.

L1 2

ffriEEtÍ

t-1 F)

L
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Verdouw, M. (Miranda) (v) 1 z 2
Jansen, O.J. (Oaan) (m) 2 2
van de Vossenberg, P.A.M. (Pieter) (m) 3 +
van de Stolpe, M. (Monique) (v) 4

Liebreks, R.J.H. (Robin) (m) 5
I

Liebreks, H.F.M. (Harold) (m) 6
_3

Roos, V.M.D. (Viënna) (v) 7
I

van den Reek, T.F.W.M. (Tom) (m) 8 aJ
Hendriks, M.M.H.J. (Manon) (v) 9

Bayoumy, T.A. (Tarek) (m) 10 2
Schroemges, R. (Roy) (m) 11

Huntelaar - Erkelens, C. (Cindy) (v) 12 z
Cuijten, W.A.G. (Wim) (m) 13

Martens, J. (Jill) (v) 't4 2
den Heijer, M.P. (Mika) (m) 15

Mourik, M.J.M. (Moniek) (v) 16

OosteÍbosch, B.M.L.J. (Bart) (m) 17

van Lieshout, A.A.G. (Anne) (v) 18
I

van Wetten, J.M.P. (Hans) (m) 19

Verdouw - de Vet, M.M.A.A. (Mariëlle) (v) 20

van Lieshout, K.W.W. (Kaylee) (v) 21

Markgraafí, P.J. (Pierre) (m) 22

van den Biggelaar, M.J.J. (Michael) (m) 23

Roos, K.P.J. (Khiron) (m) 24

RenieÍ, A.M.J. (Annemie) (v) 25

van de Steur, R.A. (Anky) (v) 26

Bierens, A.W.R. (Arjan) (m) 27
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Lijst 7 - SAMEN

Naam kandidaat / Kandidaalnummêr

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in €lk vakjs één cïÍer.
Bêgin rechts met het laatste ciiÍer.

Naam kandidaal / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aanlal stgmm€n

Tel op +

Zet in elk vakie één ciiÍeÍ.
Begin Íechts mel hel laatsts cijfeÍ.

Têl oo +

Zet in elk vakja één ciiísr.
Begin Í€chts met het laatstê ciiÍer.

van HooÍ, G.H. (Gerald) (m) 28 ,2

Verdouw, D. (Dick) (m) 29

van Hooí, R. (Rosita) (v) 30

Carlisle, L.M. (Leanne) (v) 31

Habraken, M.C. (Maurits) (m) 32

q + z
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Lijst 8 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Model N 10-1 Prcces-vebaal van een stemburcau

Naam kandidaat / Kandidaalnummer Aantal stemmen

van de Burgt, R.H.M. (Richard) (m) 1

I 1
van Nunen, G.L.J.T.M. (Gerloes) (v) 2

3
Elsendooín, P.C.G. (Paul) (m) 3 I 3
van de Ven - SchooÍs, M.H.J. (Marie Heleen)
(v)

4
L

Oortwijn, B.M. (BaÍt) (m) 5

Coolen, L. (Lizette) (v) 6 I /1
van Hoek, S.P.A. (Stiin) (m) 7 I a
Smajlovió, F. (Fatima) (v) 8 ,i

Vêrberne, L.H.G. (Leonie) (v) I

Sleenman, R.M.J.G. (Ronald) (m) 10

Schattevoet - Oorlwijn, F.M.J. (Franca) (v) 1l

Snelders, H.P.H. (Bé4 (m) 12

van Ool, J.C.G.M. (Anca) (v) 13

Kok, M. (MaÍtiin) (m) 14

de Wit, J.M.C. (Jos) (m) 15

Ramaekers, J.A.H. (Fons) (m) 16
I

Els€ndoorn, D.F. (Danielle) (v) 17 I
van de Ven, N. (Nick) (m) 18

AlÍakhouri, R. (Raed) (m) 19

van Vuuren, C.V. (Tinka) (v) 20

Philip, S. (SheriÍ) (m) 21 I

van der Linden, C.A. (Rina) (v) 22

Bhagwandien, S. (Sujit) (m) 23

Els€ndoorn, N.D. (Noucía) (v) 24
I

HoÍstede, J.J. (Jaap) (m) 25

Schouten - Elsendoorn, M.J. (Marjo) (v) 26

van Schiindel, S.M. (Susan) (v) 27 2

Tel op +

Subtotaal

zêt in elk vakie éón cijÍeÍ
Bêgin rschls met hêt laatslê cijíer

Tel oP +

Zot in êlk vakie óón ciiíer.

Begin rêchts met hel laalste cijíêr.

20/21

7

ftdEaÍ

+ 3

Stembureau í9



Model N 10-l Prcces-vefuaal van een stembureau 21 /21

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 deÍinitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

en Aanlal sl€mmen

Zet in elk vakie éón ciiÍer
Begln Íechts mel hst laatst€ cijÍêr

1.CDA

2 - DGG (DemocÍatische Gro€pering Geldrop)

3.WD

4 - Dorpsparti, Mierlo (DPM)

5. GROENLINKS

6-D66

7. SAMEN

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