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Model N í 0-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Veere in maart2022

Gemeente Veere

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 ondeÉekenen 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 openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

ít

Nummer
stembureau

1b

Nummer
stembureau

íc

Adres/locatie stembureau

@vJet W Oo Y,'t'loUr
Dag Maand Jaar

l/U o6 20 LL
Openingstijden (van - tot)

o1 (o )-t 0'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 Jaàt 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 Jaat Openingstijden (van - tot)

É
o

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

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

Voorlette(s) Achternaam
Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar
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C tot

r6 o3 Zs?-t r( 0o

lk 03 lzb ?-.l- LL E\

th 03 t,SLL rl bo

0 t- 3s

e*(

Uren (van - tot)
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LZ 3o

t Sloo

l) 3s

7 ( OO

L( ()
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen ln 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.
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftetijk 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 SYN
B s6
c

op+

Ruimte voor correctie

Tel oP +

6tv

4. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembitjetten.
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

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 Lss

Tel oP + Tel oP +

F t

G O

G.3 V
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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 (ubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(ubriek 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 stembllietten geteld. Noteer hoeveel stembilJetten er mesr ziJn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meer dan éen 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 mlnder stemblljetten geteld. Noteer hoeveel stembifietren er minder zljn geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meer dan een 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 moeitijk bereikbaar, er staat meer dan
één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telting: een stem wordt onterecht getdig, ongeldig of blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telting is onjuist.

Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het niet eens ls 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
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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 sÍembus, 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 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: r6 o) z ozz
Naam voorziltêr

tr,t. *lc,ti++' 04

Namen stembureauleden

I . iu c{,{^- fl V,tVg*qq t^
W. Í)fqíU-\

5

0 ct u loLR

6aL. ÀU

6 Ê - rcu,urf rytt*_ \ iÈl/"E{?-I
7 S- oí.! Pa-z,[a'L
I 14
I \
10

11

12

í3

,4
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Bijlage í: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Maas, C. (Chris) (m) 1

t I +
Blom, P. (Peter) (m) 2 t4

Meijs, P.H.L.J. (PeteD (m) 3
3

van Eijk, J.T.M. (Jos) (m) 4

Maas, A.C. (Tom) (m) 5 2 t
VrijhoeÍ, M.S.M. (Meta) (v) b

7_

van Vliet, A. (Arie) (m) 7

Rijken, W.J.M. (lneke) (v) 8 ?,
J

Jakobsen - Huibregtse, L. (Rina) (v) I 2
Holtkamp, D.J. (Doede) (m)

'10

van Bêekhuizen, G. (Greta) (v) 11

Cijsouw, J.L. (Johan) (m) 12

Sinke, T. (Theo) (m) 13

Lievense, W.A. (Wibo) (m) 14

Maas - Stevens, T.J.M. (Dorien) (v) 15 I
Lievense, T. (Tom) (m) í6 2
Geene, P.A. (PeteD (m) 17

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één ciifer
Begin rechts met het laatsle cijfer

13/21

Lijst í - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS

op+

tl+ o
Zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met hêt laatste cijfer

I + CI

Totaal 1



Lijst 2 - Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat i Kandidaatnummer Aantal stemmen

Roelse, L.A. (Adri) (m) 1

I

Sparreboom, S. (Sylvia) (v) 2 r
de Buck, J.A. (José) (m) J

3
Stevense, G.J.C. (Gert) (m) 4

den Hamer, C.A. (Cees) (m) 5

Minderhoud, K-W. (Koen) (m) 6 v
Luteijn, J. (Joyce) (v) 7

3
Langebeeke, A.J.C. (Adriaan) (m) I

Hamelink - Menig, L.M.M. (Lucia) (v) 9

Huiszoon, K. (Kees) (m)
'10

Bulder, C.A. (Tineke) (v) 11 3
van der Leek, G.A. (Geert) (m) 12

Bosschaart, A.l. (Arjen) (m) 13 )
Geldof, J.P.C. (Jan) (m) 14

Tel op +

Subtotaal

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

Tet oP +

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

14/21

3 I

Totaal 1

a t
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Lijst 3 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met hêt laatste cijfer

Tel op+

Ll-ï
Zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met het laatste ci.ifer

15/21

Wisse, P.A.C. (Pieter) (m) t

Sanderse, J.W. (Johan) (m)
I

Katsivelis, O. (Orestis) (m) 3

van Os - Koevoels, H.M. (Henny) (v) 4 q
van Hese, B.L.H. (Bas) (m) 5

Joziasse, E. (Erik) (m) b

den Herder, W. (Willem) (m) 7

Wouters - Kleinêpier, K.W.F. (Karin) (v) I

Reijnierse, J.W. (Jan Willem) (m)
o

de Visser - van den Dungen, C.J.T.M. (Corina) 10

(v)

Roelse, Z. (Rias) (m) 11

Meijers, L.C. (Leen) (m) 12

Lous, S.J. (Simon) (m) 13

Nonnekes, J.J. (Hans) (m) 14

Braam, J. (Jan) (m) 15

Wielemaker, A. (Arno) (m) to

de Visser, P. (Peter) (m) 17

Lampert, J. (Jan) (m) 18

7 +

Totaal 1
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Lijst 4 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in êlk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfeÍ

Tdog+

t o I

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

16/21

Oste - Aarnoutse, M. (Marja) (v) 1 3 ?
van Houten, R. (Ruud) (m) 2 s v
Barendregt, P.A. (Paul) (m) J

\
van Broêkhoven, A.G.H. (Ad) (m) 4

I
van den Berg, L.V.M. (Nanda) (v) 5

B
Wattel, E.J.W. (Erik) (m) o 3
Lievense, N. (Nonja) (v) 7

de Visser, R. (Ricardo) (m) I

RUk, c.F. (Celina) (v) I

van den Berge, A.J. (Dianne) (v) 10 2
Boone, P.C. (Pieter) (m) 11

van der Hoofd, A. (André) (m) 12

de Visser, N.J.G. (Nathalie) (v) 13

te Roller, M. (Marjam) (v) 14

Bierens, C.W. (Kees) (m) 15 ë,
z

van Halderen, A.J.M. (Bert) (m) 16

Schanck - van den Berge, C.C.W. (Marin) (v) 17

t o

Totaal 1



Lijst 5 - HART VOOR VEERE (HW)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één
Begin rechts met het laatste cijfer

17/21

van Kervinck, S. (Stijn) (m) 1 lo s
Steketee, J.Y.W. (Marcel) (m) (,( q
Sins, P.R. (Patrick) (m) 3 è at
Franke - Ova, M. (Manuela) (v) 4

e
de Kraker, T. (Tim) (m) 5 ,c

Meerwaldt, J.D. (Jan) (m) o
?

Duvekot, J.P. (Jaco) (m) 7
3

Roelandschap, W.E. (Willem) (m) 8

Kaland, J.A. (Jaap) (m)
o

Boogaard, R. (Ruben) (m) 10

Passenier, D. (Desie) (v) 11 3
de Witte, J.W.M. (Jeroen) (m) 12

Steketee, T. (Teun) (m) '13 I
Kloeg, M.C.M. (Michel) (m) 14

Dominicus, F.P.L. (Leonard) (m) 15

Hollestelle, A.D. (André) (m) 16 3
van de Sande, R.J. (Ronald) (m) 17

t

van Goethem, D. (Dennie) (m)
'í8

I 3
Kramer, H. (Hugo) (m) 19 q

L o q

Totaal 1

ïd oP+

Zet in elk vakie één ciifer
Begin rechts met het laatste cijfer

z o g



Lijst 6 - Staatkundig Gereformeerde PaÉij (SGP)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Melse, J. (Jaap) (m) I r- e)
Jacobse, A.L. (Sander) (m) 2

te Sligte, A.N. (Niels) (m)

Mulder, L. (Leon) (m) 4
I

de Visser, L.A. (René) (m) 5 L
Wisse, J.M.l. (Marco) (m) o

2
Wisse, A. (Adriaan) (m) 7

Tramper, T.F. (Theo) (m) I

Meijers, W. (Willem) (m) I

Peene, J. (Jan) (m) 10
I

Timmerman, M.C. (Maarten) (m) 11

de Visser, P. (Perry) (m) 12

Matthijsse, l.M. (lman) (m) 13

van den Brink, G. (Gideon) (m) 14

Minderhoud, J. (Jan) (m) 15

de Korte, W.L. (Wiebe) (m) 16

de Visser, J.C. (Arjen) (m) 17

Verhulst, G.S. (Gilbert) (m) 18

Wisse, A. (Abraham) (m) 19

Tel op +

Subtotaal

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

18/21

r q

Totaal 1

op.

Zet in €lk vakje één cijfer
Begin rechts mêt het laatste cijfer

\- q
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Lijst 7 - ChristenUnie

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cufer.
Begin rechts met het laatstê cijfer.

Zet in elk vakie één cijfer
Begin rechls met het laatste cufer

19/21

Molenaar, R.M.A. (René) (m) 1 q
I

Kemp, P.C. (Peter) (m) 2

Jacobusse, C. (Lars) (m) 3

Maris - Dorleijn, P.W. (Ellen) (v) 4
I

Vink, J. (Jan) (m) 5

Bimmel - Dekker, N. (Nel) (v) 6 2
Wattê|, J.J. (Hans) (m) 7

Maris, A.W. (Ad) (m) ó

{ 3

Totaal 1

I
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Lijst I - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

20/21

van Maldegem, J.J. (Jacco) 1 )
van Stiphout, M.F. (Marion) 2 I
Schelfhout, L.J.D.M. (Lodewijk) J

Wondergem, M. (Marloes) 4
0

Gerritsen, M.M.C. (Michel) 5

de Waard, J.L. (Hans) b

Heijboer, M.A. (Marcella) 7

de Brauw, W.M. (Maurits) I
I

Pouwer, A.J. (Ab)
o

Keijmel - den Boer, J.M.l. (Judith) 10 2
Maas, A. (Alex) 11 3

L (

Totaal 1

Tel oP +

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

2 3
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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 voozitter, 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.

LUstnummer en lijstnaam Aantal stemmen

Zet in êlk vakje één cijfer
Begin rechts met het laatste cijfêr

1 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS

2 - Dorpsbelangen en Toerisme Veere (DTV)

3-CDA

4.WD

5 - HART VOOR VEERE (HVV)

6 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

7 - ChristenUnie

8-D66


