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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Nijkerk in maart 2022 

Gemeente Nijkerk 

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. 

Stembureau 2 



07:30 21:00 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 2/18 

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

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

2 
Woonzorgcentrum De Pol 
Vetkamp 85, 3862 JN, Nijkerk 

16-03-2022 

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) 

lc 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. 
() Een stembureau met beperkte toegang. 

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

Voorletter(s) 

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

Aanwezig op het stembureau: 

Achternaam Dag Maand Jaar 

 

Uren (van - tot) 

J.E. Molan - Veer 

 

2 0 2 2 

 

00 k cl 00 

   

O IC) 2.  1 

 

0 0 22 30 

 

H.M. Kraal - Groenestein 6 C.) "; c) 2, 2_ 

  

2.2 hz, 0 

          

J. van der Kamp `2_> 2_ 2 

 

(,) L{ 0C) 

   

1 C) '2 2 2_ C) C: (2._ 

  

B. Woudenberg 6 r) IC) 22 

 

00 

 

UCi 

          

R. van der Kleijn - Boon 6 2c L 0) 

  

C.)0 

          

S. Ekema I  6  LT 2_ e) L-

   

'2_ 2-

 

3 () 

          

J.C. Nelemans (:)3 c) 2- -I I 7, 

 

Z_ 3 cv 

         

H. Niezen C_) c) 2 2 

  

2 2 
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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 

Aantal geldige stempassen 

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. 

Ruimte voor correctie 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten 

Tel op + 

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H) 1:11 t  CI 

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

Stembureau 2 



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) 

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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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 

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 

Stembureau 2 
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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 

#7.9sex Vla.cl cieevt v-vuet, ucJ wx r.k17-q-ue- ,-- wl I ri.z,  
v‘.; sk-e_ vvv Wx 1,‘ I- g, -)1--e_ rAn2Y.bri,cit_.4 t eueedi 

A- ut" VrtUt vi m.p.e tew)ift,,p1 ko-  TI  _ct._  
J - 

1AI-e z,tr-  knA c,eev.  l-e vtake- ucu.  usiLiA,c,ctki-vu efr]  
s ik A u)LP,L  r, i ~ •-4zt (_115)-14A  

C2 rl  A ?IQ-O-er lex "i• CL, k 1.i  ÁL, i(14 2  fr 67(..c?  

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 
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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 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 

Stembureau 2 
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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:   3)  "Zo 2- 2-

 

     

Naam voorzitter 

- t(•i\ ("C-2_ L) -Cr\ k--CA 
Namen stembureauleden 

`(\noct,n- Ue&K 

   

,S Ek-eft.c,  
  

5 
          

6 
      

7 
        

8 
     

9            
10 

     
11 

     
12 

13 

14 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Totaal 1 
Tel op + 

ei 
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Lijst 1 - CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Blankesteijn, T.J. (Matthias) (m) 1 

   

C 

van de Weijer - Feuerstein, P.M. (Pam) (v) 2 

  

9•_ & 

Veldhuizen, B. (Bert) (m) 3 

  

1 6 

Bokkers, H.J. (Harry) (m) 4 

   

3 
Rakhorst, L.W. (Lukas) (m) 5 

   

0 
Meijer, H. (Rik) (m) 6 

    

Morpey, N.H.F. (Niels) (m) 

   

0 

van der Snoek, C.N. (Niek) (m) 8 

   

(2.. 

Hofman, J.J.W. (Jan) (m) 9 

   

3 
Luigjes, H. (Henk) (m) 10 

   

'2.. 

Prins, G. (Guido) (m) 11 

   

i 

van Dasselaar, H.G. (Henk) (m) 12 

   

I 

Lankhorst, F.H.A. (Frank) (m) 13 

    

Meerkerk, T. (Teunis) (m) 14 

   

0 

de Bruin, G.E.R. (Emiel) (m) 15 

   

0 

Bakkers, P.G. (Peter) (m) 16 

   

2 
de Leeuw den Bouter, C.A. (Ton) (m) 17 

   

0 

Van den Maegdenbergh, M.C.M. (Marc) (m) 18 

   

0 

Buijtenhuis - van Bloemendaal, B. (Beppie) (v) 19 

   

5 .- 

Tiemessen, N.T.M. (Nico) (m) 20 

   

2-, 

Elgersma - Overvliet, J.S. (Judith) (v) 21 

   

I

 

Tel op + 

Subtotaal 

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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2 
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Lijst 2 - ChristenUnie-SGP 

Naam kandidaat! Kandidaatnumm er Aantal stemmen 

Dijksterhuis, H.L. (Harke) (m) 1 

  

C C 

Oosterwijk, W. (Wim) (m) 2 

  

1 1 
van Putten, J. (Jaco) (m) 3 

  

I 9 
Lanting - van Rhee, M.T. (Marina) (v) 4 

  

I 2. 
Lok, J.J. (Hans) (m) 5 

    

I 

Hegeman - Mekking, P.O.G. (Nelleke) (v) 6 

  

1 b 
Aman, M.J. (Menno) (m) 

   

)\. é 

van Wijnen, D.H.J. (Joost) (m) 
8 

   

1. 

Rozema, H. (Hilbrand) (m) 9 

   

2— 

Visser, A.T. (Tjeerd) (m) 10 

  

1 0  

Smits, C.J. (Kees) (m) 11 

   

1 

van Wezel, J.A.L. (Jan) (m) 12 

    

(...) 

van der Vlist, W.A. (Willemieke) (v) 13 

    

Bouw, G. (Gijsbert) (m) 

  

14  

  

Haandrikman, H.W. (Wouter) (m) 15 

     

Petersen, W.K. (VVi echert) (m) 16 

   

n 
.', 

van den Bosch, S. (Siep) (m) 17 

   

I 

Snoek, J. (Jan) (m) 18 

    

b 
de Groot, R. (Rob) (m) 

19 

   

'

v 

van Beuzekom, A. (Aart) (m) 20 

   

‘i 

Cordia, A. (Annerieke) (v) 21 

    

O 

de Lange, F. (Frans) (m) 22 

    

(...) 

van de Beek, A. (Anton) (m) 23 

    

0 

den Oudsten, P. (Pieter) (m) 24 

   

1 

Rebel, F. (Freek) (m) 25 

    

/-.. 

Tel op + 

Subtotaal  MENIE 
 

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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Lijst 3 - PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Moes, I.H. (Irene) 1 

    

6 
van Veen, M. (Mathias) 2 

   

1 

Kortink, T.G. (Tom) 3 

     

van Hofweegen, R.J. (Rinus) 4 

    

1 

Ooijevaar, S. (Shemara) 5 

    

3 
van de Beek, A. (Adinda) 6 

    

3 
Eikelboom, J. (Jikke) 7 

   

, - 3 

Craenen, G.A. (Alex) 8 

    

Laghmouchi, F. (Fatima) 9 

   

C) 
(4 

Ozan, H. (Hatice) 10 

    

van Heugten, J. (Janneke) 11 

   

2. 
Ruesen, R.J.L.M. (René) 12 

   

0 

van der Velde, E.T. (Enno) 13 

   

o 

Boswijk, H. (Henk) 14 

    

0 

Duim - Kooistra, E.T. (Lieske) 15 

   

0 

Kouwenhoven, Egbertus Gerhardus. (Eghard) 16 

   

C? 

van der Meijs, A.G.M. (Bert) 17 

   

0 
van Mispelaar, A.C.M. (Anneke) 18 

    

0 

van Veelen, W.H. (Wim) 19 

   

0 

Aboyaakoub - Akkouh, N. (Nadya) 20 

   

q 

Tel op + 

Subtotaal  0 

 
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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3 
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Lijst 4 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Staal, N.G. (Niels) (m) 1 

  

1 ( g 
Broekman - van der Pers, M. (Mariëlle) (v) 2 

    

van Hussel, R. (Richard) (m) 3 

     

Willems, M. (Marja) (v) 4 

   

C 

van der Stelt, M.C. (Mark) (m) 5 

     

Nootenboom, K.A. (Kris) (v) 6 

   

(.) 

de Coninck, W.C.J.A. (Wemer) (m) 

    

D 
Ubels, S. (Simon) (m) 

8
 

    

U 

Nijeboer - van Dijk, J.B. (Jolanda) (v) 9 

   

/ 

van de Kamp, W.N. (Wouter) (m) 10 

    

0 

Luigjes, T.T.R. (Tjidde) (m) 11 

    

2_ 
van der Peet, J.B. (Bas) (m) 12 

   

(.:) 

Pater, J. (John) (m) 13 

   

0 

Vennis, H.F.T. (Richard) (m) 14 

   

0 

Dekker, D. (Dirk) (m) 15 

     

Koopman, W. (Wim) (m) 16 

   

o 

Terschegget, E.J. (Edith) (v) 17 

   

() 

van der Woerd, B. (Boudewijn) (m) 18 

    

1 

van den Twee!, G. (Gerard) (m) 19 

  

1 Cl 

  
Tel op + 

Subtotaal 
 1  

 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts niet het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - De Lokale Partij 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Collignon, P.C.J. (Peter) (m) 1 

  

3 9 
van Loozen, P.M.C. (Patricia) (v) 

2 

  

q 3 
de Greef, H.D. (Henk) (m) 3 

   

(2, 

van Manen, Catharina Elisa Johanna. (Cathy) 
(v) 

4 

  

1 b 

van Valkenhoef, T. (Tom) (m) 5 

    

J 

Bezembinder - Feiken, D. (Dyana) (v) 6 

    

3 
Jans, E.J.M. (Esther) (v) 7 

     

van den Biggelaar, M.C. (Marty) (m) 8 

   

I 

Popken, L. (Luuk) (m) 9 

    

1 

Venhoek, E.M. (Else) (v) 10 

     

Post, D.D.O. (Danny) (m) 11 

   

C) 

Tel op + 

■ 0 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Subtotaal 

Totaal 1 
Tel op + 

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 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 

 

1 

 

-- C1 

2 - ChristenUnie-SGP 

 

2- 1 3 

3 - PROgressief 21 (D66, Groen Links, PvdA) 

 

1 0 ei 

i 
4 - VVD 

4ƒ I 

 

5 - De Lokale Partij 

 

t 1 0 

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