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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?
AIie 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

1 a Stembureaugegevens tijdens stemming
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Nummer
stembureau

t·1
Adres/locatie stembureau

Gemeenschapshuis M'hoek district 5
Esdoomlaan 5, 6584 BD, Molenhoek

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

LIL··I

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

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

L JI I

1c Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in ofhet 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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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.
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. Aanwezig op het stembureau.
Voonetter(s) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (va"eEU
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantalfen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen in bij A, Ben 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.
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Ruimte voor correctieL")lo@ l] I
3 7 ] laye

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

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

Ieic

Totaal aantal toegelaten kiezers (A+ B + C = D ) II 6 f l;

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 = HJ.
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Telop+

r

Ruimte voor correctie

één@l-'
:=A=a=n=ta=l=b=la=n=co=st=e=m=b=ilj=ett=e=n====================:' I Fl 2 I !, _

~A_a_n_ta_l_o_ng_e_ld_i_ge_st_e_m_b_ilJ_·e_tte_n __.l IGI O ! I j

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

lelop t

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) II 6 f-y

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.

Stembureau 5
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten
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ls 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.

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)

Stembureau 5
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6. Bezwaren van kiezers
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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

.

isJDr-------~ -·--.

--------------
---- --------------..

-------
----- - -------
-.
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden
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Waren er onregelmatigheden ofbijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ofmeer 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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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 stembureau/eden.

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

owo[T]-g][2oz
Naam voorzitter

MM
Namen stembureauleden

5

6 Les
7

8

9

10

11

12

13

14
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 5
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Lijst 1 - Dorpsgroepering Pauwels (DGP)
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aan!al stemmen

Herings, A.F. (Ton) (m) 1 o 0 4 9
van der linden, L.G. (Luc) (m) 2 o o 3 7
Mulders, JE.M. (Joseth) (v) 3 o ry ( 7
Baars, F. (Fred) (m) 4 o > o 2
Janssen Groesbeek - Cremers, Y.P.M. 5 o 6 <-, 9(Yvonne) (v)

Smits - Janssen, H.A.W. (Lénette) (v) 6 O O 01
Eeren, R.T.P. (Ricardo) (m) 7 (') o I I
Megens, B.H.W. (Bart) (m) 8 o o r >./
de Bruin, A.J.P. (Ton) (m) 9 0 t 0 I,
Menkhorst, G.J. (Gerda) (v) 10 > o Io ()
King. S.I. (Saran) (v) 11 0 O o O

~

Thonen, W. (wim) (m) 12 cc co o 0
van Bommel, J.J.M. (Jos) (m) 13 7 c lG ..........

/

Beuming, P.M.T.N. (Piet) (m) 14 (; o c I
van Roolj, M.W. (Martien) (m) 15 G G 02
Mulders, G.A.J. (Ger) (m) 16 ó 0 > 3
Wienhoven, G.J.M. (Geertjan) (m) 17 o o > e

Tel op +

Subtotaal

Stembureau 5

CL II3]
Zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met het laatste cijfer

Totaal 1

(L/II3
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laalste djfer.
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Lijst 2 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
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Naam kandidaal / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Broekmans, A.JW.M. (Ton) (m) 1 D D ~ 2
Dillerop, F.N. (Frank) (m) 2

Scheltinga, E.P.M. (Everhard) (mn) 3 o O O 3
Pieks, M.S. (Marjolein) (v) 4 (j o I I
Konings, J.W.A.M. (Jacqueline) (v) 5 0 o 4 8
Heeren - Hellenbrand, K.D.P. (Katja) (v) 6 0 o ( o
Heisen, P.M. (Piet) (m) 7 o 0 éJ <5
van Kessel, N.T.J.M. (Nico)(m) 8 o 0 o j
Jansen, I.M.T.H. (lgnas) (m) 9 O 0o 3
Dillerop - Lucassen, E. (Els) () 10 0 O 0 b
Pelgrtm, C.M. (Corina) (v) 11 c 0 c 2.
van der Zwaag, G.C. (Gonda) (v) 12

Zilessen, RY.L.M. (Roul) (m) 13

Tonnaer, L..G.J.M.I. (Lee) (m) 14 O lo 0 2
van Brunschot, T.J.M. (Theo) (m) 15

van der Land - Zijderveld, G.W. (Gerie) (v) 16 o 0 o J
Tonnaer - Steenbakkers, J.P.M. (Joke) (v) 17 0 o r J
Ginsel - Heijmans, M.R. (Marja) (v) 18

Tel op +

•

Subtotaal

Stembureau 5

I I5Ti)
Zet in elk vakje één cdjfer.

Begin rechls met het laatste cijfer

Totaal 1
Tel op+

(il[3li]
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste ajfer.
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Lijst 3- VVD
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Naam kandidaat / Kandidaalnummer Aan lal stemmen

van den Bergh - Visser, C.A.M. (Cornelieke) (v) 1 0 i G 3
van Brunschot, D.J.W.A.H.M. (Debbie) (v) 2 ó > o 9
Brinkhoff, S.H. (Stan) (m) 3 O () > 'De Vito - van den Bouwhuijsen, S.M.S. (Sylvia) 4

ó I(v) o i
Pen, S. (Sigrid) (v) 5 ; G o 2
Gommers, M. (Malckel) (m) 6 0 0 oC.,

✓

Quekel, K.T.B. (Kai) (m) 7 c o 0 ()
van Bon, S. {Sebastiaan) (m) 8 ó o 0 6
Akkerman, J.R. (Richard) (m) 9 0 O o f]
Mei], W.F.J. (Wim) (m) 10 O O o >

Tel op +

Subtotaal

Stembureau 5

ROEI I
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
_led¢

(6l3fr a]
Zel in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

%
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Lijst 4 - GROENLINKS
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Roozendaal, H. (Hanneke) (v) 1 0 o 5 9
Kamp, M.J.A. (Marcel) (m) 2 () In [/) 2
Claessens, J.H.L.M. (Johan) (m) 3 D oo o
van derWielen, F.G.M. (Franc) (m) 4 0 IO o 3
Noback, A. (Anke) (v) 5 (i 0 o 5
van Keulen, W. (Wies) (v) 6 0 0 5 2
Baneke, P.D. (Pepijn) (m) 7 0 o 0 «

Tel op +

Subtotaal RTL;I5
Zet ln elk vakje één der.

Begin rechts me! het laatste ofer.

Stembureau 5

Totaal 1
Tel op·

@if1II57
Zet in elk vakje één dfer.

Begin rechts mel het laatste der.
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Lijst 5 - CDA
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Jongen, F.M.M. (François) (m) 1 0 0 0 (y
van den Berg, G.B.M. (Harry) (m) 2 Do > {: 2
Gribling - Gommans, M.J.P.W. (Maro) (v) 3 e; 6 0 Y
Leenders, P.H.J.A. (Peter) (m) 4 o o l> I
Stokkermans, J.P.W. (Joep) (m) 5 C) 0 c 1
Lodders - Elfferich, P.C. (Tineke) (v) 6 Ii) () 0 o

Tel op +

Subtotaal

Stembureau 5

Olin2
Zet in elk vakje één der.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Te op ¢

llal il7)
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hel laatste cijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)
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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 dal 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 bjstraam Aantal stemmen

1-Dorpsgroepering Pouwe!s (DGP)

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

3-VD

4- GROENLINKS

5-CDA

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