
Model K 1

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen
van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag véér de reguliere dag van de stemming en van de
uitkomsten daarvan.

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 telling van de stemmen
correct verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig
invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment
aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen en minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:

de verkiezing van de gemeenteraad van Vlieland

2. Zitting

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente Vlieland.

Datum aanvang zitting

__________________

Tijdstip aanvang zitting : j..’L uur
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3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau de tijden bij waarop het lid aanwezig was. Indien er meerdere
tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.
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Voorletters en achternaam leden gemeentelijk stembureau van tot
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4. Stembureaus

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Stembureaus voor vervroegd stemmen die zitting hadden op maandag of dinsdag. Indien het een mobiel stembureau

betreft, vult u dat in bij•”Locatie stembureau’

Nummer 1 Locatie stembureau Flidunen maandag

Nummer 2 Locatie stembureau Flidunen dinsdag

5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor

vervroegd stemmen

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een
stembijef 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 die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk
stembureau voor vervroegd stemmen

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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7. Leden van het gemeentelijk stembureau

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van de
stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.

Datum: da maand jaar

l

____

R1 1
Naam voorzitter

1. 0L. LY - L/ &—

Naam leden

2. flJ UA3irc

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Model K 1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

Maandag 14 maart 2022

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Sporthal Flidunen

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het

proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

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

___________________

Aantal geld ige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

__________________

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op!A + B + C = D

A

B

c

D

i
13

LiS

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geld ige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten Tel op! E + F + G = H

-

F t

G 1

E
* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

Ja, ga verder met rubriek 4.

-Nee-g-verier-rneHet-v6iol-vpwbriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau
als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

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

—

________________

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

-

________________

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Tel op!A.2 + B.2 + C.2 = D.2

____ ______________

Let op: de onderA.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld
door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

El Ja, ga verder met rubriek 4

LI Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

LI Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld? E
Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. Vermeld hoe vaak hier
sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.

A.2

B. 2

C. 2

D.2
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4. Bij gecombineerde stemmingen

Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

LI Nee.

El Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzenlkiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel stempassen,

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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NLV
Naam kandidaat

Visser, P.D. (Dick) (m)

Hopman, PA. (Nel) (v)

Witting, J.R. (Jan Roelof) (m)

Joosse, W.J.C. (Willem) (m)

Moust, K. (Karla) (v)

Monas, 1. (les) (m)

Houter, E.J. (Erik) (m)

Figee, M.S. (Max) (m)

Kriesch, A.A. (Arnold) (m)

Brouwer, O.G. (Olchert) (m)

Totaal 22
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GroenWit
Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaal ji

Naam kandidaat

de Lang, HEH. (Hedwig) (v)

Peigrim, G.M. (Gerard) (m)

de Ruijter, E.A. (Eisje) (v)

Botjes, E. (Eef) (m)

Peigrim, M. (Martha) (v)

den Ouden, J.E. (Jan) (m)

van Mii, M.M.T. (Pia) (v)

de Jong, 0. (Cornelis) (m)
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3

4

Aantal stemmen
Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

6

7

Totaal

t

Algemeen Belang Vlieland
Naam kandidaat

Tammes, J.D. (Jan Doeke) (m)

Stuivenga, JA. (Jan) (m)

van Heeringen, M. (Martijn) (m)

Bloem, R.J. (Rob) (m)

de Noord, HJ. (Hilde) (v)

Leppers, M. (Miranda) (v)

Tinga, J.T. (Janneke) (v)
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4 -

Lijst Fier
Naam kandidaat

Veerdig, H.C. (Henk) (m)

Potiek, C.J.M. (Cees) (m)

Lanting, R.A. (Robert) (m)

Pieterse, MD. (Iris) (v)

Schuuring, G.M. (Guido) (m)

Lijst 4
Nummer
op de lijst

1

2

3

4

5

Aantal stemmen

LO

Totaal ç*
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