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Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 

Model N-10 

Proces-verbaal van een stembureau 
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Nederweert op 16-03-2022 

Gemeente Nederweert 

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. 

1. Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming 

1 a Stembureaugegevens tijdens stemming 

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

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

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

1 b Stem bureaugegevens 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) 

1 c 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. 

t8 Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 
D Een stembureau met beperkte toegang. 

{bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Aanwezig op het stembureau: 

Voorletter(s) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (van - tot) 
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3. 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 

1 ~ A_a_n_ta_l _ge_l_di_g_e_st_e_m_p_as_s_e_n ~J I A J 2-60 

1°I 39 Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) 

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

-----Tel op+ 

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D) 1 2...3''.3 
----Tel op+ 

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. 

Ruimte voor correctie 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat I E J i,g + 
~IA_a_n_t_a_lb_l_a_nc_o_st_e_m_b_il_ie_t_te_n ~J IFJ 

l~A_a_n_ta_l_o_n_g_e_ld_ig_e_s_te_m_b_i_lie_t_te_n ~J JGJ 
-----Tel op+ 

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H) .l-.. __ 1-_<_ _ _:_:g_:r=,___, 

----Tel op+ 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina. 
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten 

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel DJ 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) 

1 1 

D 

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 
1 

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) 

1 1 

D 
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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 affe 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 stembureau/eden 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 beïnvloedden 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 stembureau/eden 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 stembureau/eden het proces-verbaal in rubriek 9. 

Dag Maand Jaar 

Datum:~- [;::3]-ll o 12 1-I 
Naam voorzitter 

De 
Namen stembureauleden 

a fld/ J<t211t ~l 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
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{Lege pagina} 
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[Lege pagina] 
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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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Lijst 1 
Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

CDA 

Hekers, A.M.J. (Antoine) 1 8 C\ (m) 
Verheijen, R.J.M. (Rolf) 2 -- 
(m) 
Koppen, C.A.M. (Char- 3 g lot) (v) 
Hoeben, M.L.M. (Mark) 4 
(m) 
Kurstjens, F.W.M. 5 
(Frank) (m) 
ten Kale, R. (Robert) (m) 6 s 
Brinkmans, M.G.C. 7 
(Rian)(v) 
van der Putten, H.M.M. 8 

\) (Eric)(m) 
Willekens, J.A. (Jos) (m) 9 

Raemakers, L.W.P. 10 l{ (Lars)(m) 
Verheijen, R.G.J.A. (Rik) 11 
(m) 
Verheijen, J.M. (Ruud) 12 
(m) 
Pellemans, E.M.M. (Er- 13 
win)(m) 
van Heugten, J. (Jelwin) 14 + (m) 
van Roij-Derikx, J.L.M. 15 
(Annie) (v) 
Geraats, H.W.M. (Henk) 16 
(m) 
van Meel, R.W.A. (Rick) 17 

~ (m) 

Aantal stemmen 
Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il l l 1 )lsJ 
Tel op+ 

Subtotaal IJ 1 1 \ 1 
Tel op+ 

Subtotaal Il 1 1 1 1 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met hel 
laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

1 1 1 t 13 lrl 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer 
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Lijst 2 Jongeren Akkoord Nederweert (J.A.N.) 
Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

Vossen, M.J.A. (Marcel) 1 s (m) 
Dieteren, C.P.W.M. 2 1/} (Carla) (v) 
Bax, K. (Kevin) (m) 3 2 
Sieben-van den Boa- 4 /2 gaert, C.C.F. (Carin) (v) 
van Lierop, P.W.M. (Pe- 5 
ter)(m) 
de Rooij-Kanters, P.H.C. 6 
(Pascalle) (v) 
Jonkers, R.M.J. (Ralf) 7 
(m) 
Loenen, P.J. (Peter) (m) 8 2 
Veltrop, R.L.M. (Rudi) 9 
(m) 
Sengers, M.J.C. (Mels) 10 

\ (m) 
Vossen, J.M.I. (Jamie) 11 

? (v) 
van Otterdijk, J.A.M. {An- 12 

\ dré)(m) 
Baerveldt, L. M. {Leonie) 13 
(v) 
de Rooij, D. (Denise) (v) 14 

1 
Knapen, W.A.M. (Wilhel- 15 
mien)(v) 
van Horik-Cuijpers, 16 

1 M.H.P. (Jet) (v) 
Knapen, M.J.H. (Mart) 17 
(m) 1 

Aantal stemmen 
Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il J l2-1:ö J 
Tel op+ 

Subtotaal I J J J J 

Tel op+ 

Subtotaal I J J J J 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer 
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Lijst 3 Nederweert Anders 
Naam kandidaaV 
Kandidaatnummer 

Stienen, M.G.L. (Ria) (v) 1 
F< l 

van Nierop, J.A. (Jan) 2 
(m) 
Vaes-Jacobs, E.J.M. 3 
(Els) (v) 
Vaes-Schroën, M.J.G. 4 

1 (Marijke) (v) 1 
Derksen, G.A.C. (Ge- 5 
rard)(m) 
Jonkers-Haasen, M.P.D. 6 y (Marianne) (v) 
de Nijs, C.J.G. (Cor) (m) 7 \ 
van Nierop, S.J. (Stefan) 8 
(m) 
Vaes, K. (Koos) (m) 9 

Vaas, E.M.A. (Maan) (m) 10 i 
Heemstra, E. (Evert) (m) 11 '2 
Voss, F.D.J. (Frank) (m) 12 

Aantal stemmen 
Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaaV 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il 1 13 ltl 
Tel op+ 

Subtotaal 1 1 1 1 1 

Tel op+ 

Subtotaal Il 1 1 1 1 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

1 1 1 13\=tl 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer 
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Lijst 4 D66 
Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer 

van Montfort, M.W.A. 1 g (Martin)(m) 
Bruijnaers, K.J.H. (Kyll) 2 
(m) 
Gijsen, F. (Fleur) (v) 3 

l 0 
Kooien, P.C.G. (Peter) 4 s (m) 
Emans, P.J.M. (Paul) 5 2.. (m) 
Dur, J.W. (Joyce) (v) 6 

Breukers, S.R. (Sep) (m) 7 

Marouan, N. (Nidäl) (m) 8 

Kaan, M.G. (Matthijs) 9 
(m) 
Roos, P.A.J. (Paul) (m) 10 

Maas-Bergh, M.M.A. 11 
(Marlène) (v) 
Stienen, H.M.J. (Harry) 12 l (m) 
Smeets, J.M.T. (Jos) (m) 13 

Bekx, R.F.H. (Dolf) (m) 14 

Bastian, T.H.C. (Tobias) 15 
(m) 
Hermans, H.M.H. (Henk) 16 1 (m) 
Roos, L.G.A. (Leo) (m) 17 

Aantal stemmen 
Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaat/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il I hJ&I 
Tel op+ 

Subtotaal 1 1 1 1 \ 

Tel op+ 

Subtotaal Il 1 1 1 1 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

1 1 1 liJBI 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het 
laatste cijfer 
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Lijst 5 VVD 
Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer 

Franssen, J.W. (Jorik) 1 
l i ':\ (m) 

Teunissen, M.A.G. (Ma- 2 
rijn)(m) 
van Lierop, P.J.J.M. 3 
(Hans) (m) 
Schelfhout, R.L.E.M. 4 

l\ (Roeland) (m) 
Coumans, M.T.J. (Theo) 5 3 (m) 
Scheepers, J.M.E. (Jo- 6 6 rine) (v) 
de Meij, M. (Mick) (m) 7 

Zwartjens, D. (Dion) (m) 8 
1 

Scheepers-Dings, E.W. 9 \ (Elly) (v) 
Ogier-Dings, W.M.A. 10 
(Wilhelmien) (v) 
Cox, 0. (Oscar) (m) 11 

Wijnker, T.C. (Dirk) (m) 12 

Kok-Verheijden, J.G. 13 
(Coby) (v) 
Timmermans, L.M. (Lee) 14 
(m) 

Aantal stemmen 
Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il I l~IBI 

Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal IJ 1 1 1 1 

Tel op+ 

Subtotaal 1 1 1 1 1 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

1 1 1 hJ&I 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met hel 
laatste cijfer 
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Lijst 6 Hart voor Vrijheid 
Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer 

van Dort, C.M. (Karin) (v) 1 
1- j 

van Bommel, M.T.E.M. 2 
(Marijke) (v) \ 
Mertens. J.P.M. (Hans) 3 

1 (m) 
de Jong, G. (Gaby} (m) 4 

1 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il 1 1 iJ 61 

Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaal/ 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal 1 1 1 1 1 

Tel op+ 

Subtotaal IJ 1 1 1 1 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

1 1 1 hJ6I 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met hel 
laatste cijfer 
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Lijst 7 GROENLINKS 
Naam kandidaaV 
Kandidaatnummer 

Manders, M.A.M. (Ma- 1 ; rieke) (v) i 
Bongers, J.P.T.M. 2 
(Jarno) (m) 

van den Boom- 3 
Ulyashyna, M.A. (Ma- 

Pahlplatz, R.A.J. (Ray- 4 
mond)(m) 

Jacobs, F.J.C. (Femke) 5 7_ (v) 

Claessens, M.S.C.C. 6 
(Mariet)(v) 

Batenburg, P.J. (Paul) 7 
(m) 

Kuipers, S.A.L. (Sylvia) 8 
(v) 

Ramaekers, A.M.P.H. 9 
(Annemiek) (v) 

Boes, N.R.E. (Niclaa) (v) 10 

Ras, C. (Cindy) (v) 11 

Berben, J. (Jeroen) (m) 12 

Aantal stemmen 
Naam kandidaaV 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Naam kandidaaV 
Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal Il I l ·1 I,~ 
Tel op+ 

Subtotaal 1 1 1 1 1 

Tel op+ 

Subtotaal 1 1 1 1 1 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het 

laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 + 3 
Tel op+ 

l l l l1kl 
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) 

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 Lijstnummer en lijstnaam aantal stemmen 

1 CDA 1 ~ 5:: 
2 Jongeren Akkoord Nederweert (JAN.) 1... I<\) 
3 Nederweert Anders 3 1- 
4 D66 ? R 
5VVD 1.. Q 
6 Hart voor Vrijheid 7 6 
7 GROENLINKS l .) 
'\\I{)\ Y\ co i 
(\~n:PJrl 1rA 1 

;:-:.) _J 

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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