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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Renswoude in maarl2022

Gemeente Renswoude

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
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1. Stembureau, locatie, en open¡ngstijden tijdens stemming

z

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

oO,.3

Nummer
stembureau

1b

Nummer
stembureau

1c

Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

llðo zt ()o

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

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

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

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingsti.jden (van - tot)

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.

O Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

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

2.c->2
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2. Aanwezigheid stembureauleden

l/4.\

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

Voorletter(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sfernpassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn bij A, B en C.

Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
lndien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Sfreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

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 )

A 532

Tel oP +

Ruimte voor correctie

op+

B I

c

bqt

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 blj elkaar op.

Ruimte voor correctiê

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

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

E t., I

F o
G o

op+ Tel oP +

b.r l
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil fussen 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 ziln 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)
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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 k¡ezers tijdens de stemming

Bezwaren van k¡ezers tijdens de telling
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

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 sfembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal bei'nvloedden 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 stembureauleden.

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

Dag Maand Jaar

Datum l(r R-3]
Naam voorzitter

Namen stembureauleden

O t^) b¡..^M*-nl-
1 vûn Vrk

t

5

6

7

I
I

l0

11

12

13

14
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Lijst I - GhristenUnie

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Beg¡n rechts met het laatste cijfer

Naam kand¡daat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Beijer, H.M.E. (llse) (v) 28

Veldhuizen, J.J. (John) (m) 29

van Rinsum, A.A. (Anton) (m) JU

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste c¡jfer

Tet op +

q

Zet in elk vakje één ci.ifer

Begin rechts met het laatste cifer

van't Foort, S. (Sander) (m) 1 z q
Veldhuizen, C.M. (Carola) (v) 2

I I

Verdam, J.H. (Jos) (m) 3 5
van Roekel, T. (Tijs) (m) 4 a
Geijtenbeek - Vink, P. (Petra) (v)

Ã

{
Pronk, J. (Jan) (m) o I

van Mourik, N.W. (Marco) (m) 7
I

Bisschop, T.H. (Ton) (m)

Kieskamp, H.H. (Henry) (m) I

van't Riet - Goldschmeding, H.H. (l\4ieke) (v) 10

Elbertsen, M.A. (Martin) (m) 11

Donker, D. (Django) (m) 12 \
Vlastuin, D.J. (Daan) (m) l3

I
van Ginkel, R. (Robin) (m) 14

Lagerweü, J.T. (Teus) (m) 15 )
Verkerk - Lam, M. (Marry) (v) 16

Vonk, N.A. (Neville) (m) 17

van den Brink, J.P. (Jasper) (m)
'18

van de Koekelt, D. (Dennis) (m) 19 2
Vink, C. (Chantal) (v) 20

I
van Damme, L.J. (Leon) (m) 21

van der Ham, A. (Alfred) (m) 22

Lagerweij, N. (Natascha) (v) ZJ
I

Prins - van Mour¡k, G.R. (Bianca) (v)

Overeem, C. (Cornel) (m) 25
I

van de Heetkamp, J. (Jan) (m) 26

Geijtenbeek, J. (Hans) (m) 27

2 3 ,

Iotaal 1 + 2

t+
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Lijst 2 - WD

Naam kandidaat / Kand¡daatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Beg¡n rechts met het laatste cijfer

Zet in elk vãkje één cijfer
Begin rechts met het laatste cüfer

14/18

Teunissen - Willemsen, M-C. (Marieke) (v) 1 ¡^ ]
Bisschop, B. (Bart) (m) 2 3 I
Blaauwendraat, E.C. (Evert) (m) 3

I ()
Mandersloot, E. (Erik) (m) 4 a
van Veller, A.W. (André) (m) 5

Gerritsen - Otten, Y. (Yvonne) (v) b
f

van't Sant, D.K.A. (Derk) (m) 7 ("
Engelen - Germs, L.J. (Lisette) (v) 8 Õ

Noordpool, G.B. (Gene) (m) I

Engelen, H.H.L. (Harold) (m) 10 I
Römers, E.J.M. (Eric) (m) 11

Gietelink, S.R. (Steven) (m) 12 2
Walraven, P.S.J. (Peter) (m) 13

I

Hoek, A.J. (Bert) (m) 14 z

I 1 tf

Totaal l

I I



Lijst 3 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidâât / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van der Schoor, H.H. (Henk) (m) 1

I z -)
Don, H. (Henk) (m) 2 7
Heijboer, J. (Jeroen) (m) J I

E
Hardeman, H. (Harmen) (m) 4 C{ I

Lokerse, J.W. (Johan) (m) 5

Ravenhorst, J. (Jelmer) (m) 6 2
de Jager, L. (Lennard) (m) 7

Dorresteijn, S. (Steven) (m) I

Joosse, J.L. (Jan Louis) (m)
o I

Overeem, J.W. (Hans) (m)
'10

Rebel, M. (Marius) (m) 11 2
Randewijk, R. (Ruurd) (m) 12 L
Vlastuin, D. (Dick) (m)

'13 3
van den Brink, A. (Ap) (m) 14 3

Tel op +

Subtotaal

Zet ¡n elk cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Tel oP +

zet ¡n elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste c¡jfer
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f q 4

Totaal 1

ilq[3



Lijst 4 - Dorpsbelang Renswoude
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Nâam kand¡daat / Kand¡daatnummer

Subtotaal

Aantãl stemmen

ïel op +

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

IO/ IÕ

Eskes, C.E. (Kees) (m) I (" 3
Dirven, J.A.M. (Jos) (m) 2 2 s
Daalmeijer - Rensen, K.J.M. (Kirsten) (v) J

11
Robbertsen, P. (Peter) (m) 4 ö
van Ginkel, G.W. (Gerwin) (m) 5 q
Stutvoet, J.B. (Jan) (m) tt 2 2
Rietdük, M.P. (Martin) (m) 7 LJ

Waaijer, E.J. (Emy) (v) ö 2,

Leijenhorst, P.E. (Piet) (m)
o

4
Wijs, A. (Arnout) (m) 10

¡

I 4 ¡

Totaal 1

TdoP+

Zêt ¡n elk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfer.

I ]
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Lijst 5 - CDA

Nãam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal slemmen

Tel op +

Zet in elk vakje
Begin rechts met het laatste cüfer.

+

6 9
Zet ¡n elk vakje één cüfer

Begin rechts met het laatste cûfer
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Verkerk, S. (Leo) (m) 1 3 r)
Bijmans, J.H.G. (John) (m) 2 2
Schimmel, T. (Teus) (m) 3 .3
van Voorthuizen, J. (Jorn) (m) 4 a
Wolleswinkel, A.P. (Art) (m) 5

I 2
van Wolfswinkel, W. (Wilco) (m) t)

2
den Hartog - van Rijn, M.C. (Marjan) (v) 7

t

Beukhof - Schimmel, J. (Janita) (v) I b
Verbeek, J.G. (Johan) (m)

o q

l6 q

Totaal l
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Bijlage 2: Voorlop¡ge 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.

en lijstnaam Aantal stemmen

Zet in elk vakje één c¡jfer.
Begin rechts met het laatste c¡jfer.

I - ChristenUnie

2-VVD

3 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

4 - Dorpsbelang Renswoude

5-CDA


