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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 openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

L.1
Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar

Gemeenschapshuis Mook district 1
Groesbeekseweg 3, 6585 KE, Mook 16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

Ls)LE3

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

Nummer
stembureau Adreslocatie stembureau Openingstijden (van - tot)

'JL[ ]
Dag Maand Jaar

1c 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.
O Een stembureau met beperkte toegang.

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig)

Stembureau 1
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houdper stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.
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Aanwezig op het stembureau:
voorletters) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (van -tot)

I N. I I van der Horst 1r LL2,1 [Tl [_]: _ ·,: ~r_. ,.___,,_

DwrLc}2T]
[Ae I Fleuren - Otten I t r - 2. [I}J J-'

TLC_J
I P.A.M. [ de Bruin - van der Zanden ' 22 ! I_]- L IIl- ( -'

I 2 f}-Co[
[e [ Sonneveld Ls c2 2022 LL. []-I 22 [e

I EI I
I M. I Vink \( _Eu n] [

I I I EI I
I L.M.J. I van der Zee I [i CT ±7 ·I I

l I 1,' 0o T. 5 I
[W.4.A. I Bloemen I f e 2022 , _]-CC sl

I EI
I E. I de Groot I fiÉ 0 2622 Ia o]- 2cl5

I
I P.A.M. l van Dam I 6 2022 2 co 1- 22 ISLu>

[ I Jansen t(; LL222 L2 oo . 22 $

I ! ·l
I I
I I
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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 rachter vak.

4/18

Ruimte voor correctie

:==Aa=nt::a::I g::e::ld::ig=e=s::t=e=m=p=as=s=e=n==================~I IAI 5L( 9 I ~ -- --

@j E ]'
a=y

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 ) _m 6_l,_L_(_~

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.

Telop

I _

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat [i
Ruimnte vor conreciez•--_h--

:==Aa=n=ta=l=b=la=n::co=st::e::m::b::il::je=tt=e=n===================~II Fj

.__A_a_n_ta_l_o_n_g_e_ld_ig_e_s_t_e_m_b_il_ie_tt_e_n __,I I GI

I'
I
Iel op

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H illJ-~--f~-:~Li~l---;-\ _

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

Stembureau 1
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

5/18

ls 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.

L..Er_zlln_..-__lfll_lfllll_lJeSla_n__,_4-_Notaer__llOeVMI liat_m_lbl_'fle_1t111_,_.,_....,__•_· -=--~-c1 ___.I I.._____.

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_zlJn_mlncler 51anblljeUenget11_rc1._Noleer'__11oev-'__starn11__lUetten__e_r_mlnder__zlln_aeteld l ~I--~
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)

I •eze teel 3te-bile-l Ln vel..cse leJ< le ••

~ )
Cc cl

~

Stembureau 1
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6. Bezwaren van kiezers
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Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten ofopmerkingen 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 teling: een stem wordt onterechtgeldig, ongeldig ofblanco
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

u

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

,1 0

Stembureau 1
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden
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Waren er onregelmatigheden ofbijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ofmeer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en erwas geen
tweede stembus, het brandalarm ging afen het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden

v

Stembureau 1
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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

on[I]-[Z]-Z2?
Naam voorzitter

EI La.ai..I
Namen stembureauleden

8/18

6
7

"7

7 , fE. le cot
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 1
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Lijst 1 - Dorpsgroepering Pouwels (DGP)

13/18

Naam kandidaat / Kandidaatrummer Aantel stemmen

Herings, A.F. (Tan) (m) 1
~; 8

van der Linden, L.G. (Luc) (m) 2 3
Mulders, J.E.M. {Joseth) (v) 3 2 Q
8aars, F. (Fred) (m) 4 {,
Janssen Groesbeek - Cremers, Y.P.M. 5 7(Yvonne) (v)

Smits - Janssen, H.A.W. (Lénette) (v) 6 2
Eeren, RT.P. (Ricardo) (m) 7 3 6
Megens, .H.W. (Bart) (mn) B l 0
de Bruin, AJ.P. (Tan) (m) 9 r'-'
Menkhorst, G..J. (Gerda) (v) 10 \
King, S.1. (Sarah) (v) 11 I
Thoonen, W. (Wim) (m) 12 r

~

van Bommel, d.J.M. ({Jos) (m) 13
O

Beuring, P.M.T.N. (Plet) (m) 14 I
van Rooi], M.W. (Martlen) (m) 15 7t
Mulders, G.A.J. (Ger) (m) 16 I
Wienhoven, G.4.M. (Geertjan) (m) 17 co

Subtotaal ■ Tel 0 +

[IL@
V

Stembureau 1

Zat in elk vak]e én djfer.
Begin rechLs met hel laatste cijfer.

Totaal 1

ILE1I3]
y -

Zet in elk vakje één cljfer.
Begin rechls mal het laatste afer
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Lijst 2 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

14/18

Naamkantidaat ( Kandidaatrummar Aantal stemmen

Broekmans. A.J.WM. (Ton) (m) f 0 2
Dillerop, F.N. (Frank) (m) 2 i 7
Scheltinga, E.P.M. (Everhard) (m) 3 I
Pieks, M.S. (Marjolein) (v) 4 i 8
Konings, J.A.M. (Jacqueline) (v) 5 3
Heeren - Hellenbrand, KD.P. (Katja) (v) 6

\ Lu
Helsen, P.M. (Plet) (m) 7 Lu
van Kessel, N.T.J.M. (Nlo) (m) 8 7
Jansen , IM.T.H. (Ignas) (m) 9 ('J
Dille rop - Lucassen, E. (Els) (v) 10 --.'
Pelgrim, C.M. (Corina) (v) 11 Co
van der Zwaag, G.C. (Gonda) () 12 5
2Iles.sen, RY.LM. (Raul) (m) 13

O
Tonnaer, L.J.G.J.M.I. (Lee) (m) 14

C
van Brunschot, T.J.M. (The0) (m) 15 3
van der Land - ZJJderveld, G.W. (Genie) (v) 16 co
Tonnaer - Steenbakkers, J.P.M. (Joke) (v) 17 2
Ginsel - Heijmnans, MA.R. (Mari]a) (v) 18 \

Tel op+

Subtotaal

Stembureau f

Zet in elk vakje èén djfer.
8cgn recht; met hal laatste ofer

Totaal 1

TIA3
Zet In elk vakje dn cijfer,

Begin rechts met het laatste cijfer,
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Lijst 3- VVD
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Naem kandidaat / Kandidaatnummer Aantsl stemmen

van den Bergh -Visser, C.A.M. (Corelleke) (v) 1 0 0
van Brunschot, D.J.W.A.H.M. (Debbie) (W) 2 _/ 5
Brinkhof, S.H. (Stan) (m) 3 7 a
DaVit - van denBouwhuijsen, 8.M.S. (Sylvia) 4 ') ,
PIlen, S. (Sigrid) (v) 5 2 9
Gommers, M. (Malckel) (m) 6 0
Quekel, K.T.B. (Kal) (m) 1 2
van Bon, S. (Sebastiaan) (mn) 8 6
Akkerman, a.R (Richard) (m) 9 I
MelJ, W.F.J. (Wim) (m) 10 2

Subtotaal = Tel op+

[5Li]

Stembureau 1

Zet in elk vakje èin cijfer.
Begln rchtsmet het laatste ifer.

Ttaal 1

1 ILL)
Zat tn elk vakje één cljfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4- GROENLINKS

16/18

Nam kandidaat / Ksndltsstmumter srial stemmen

Rozendaal, H. (Hanneke) (v) 1 r, 5
Kamp, M..JA (Marcel) (m) 2 \ l
Claessens, AH.LM. (Johan) [mn) 3 o
van derWelen, F,G.M. (Franc) (m) 4 9l
Noback, A. (Ankes) (v) 5 2
van Keulen, W. (Wies) (v) 6 1
Baneke, P.D. (Pepljn) (mn) 7 1

t

Tel op+

Subtotaal

Zet ln elk vakje éndffer.
Begin rechts met ho 'sets!e dff.

Stembureau f

Totaal 1

Zet in elk vakjedn djfer.
Begin rechts met het laatstecijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)
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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 vooroplge teling op lijstniveau in
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

ijnummer en ij5nam Aantel stemmen

1- Dorpsgroepering Pouwels (DGP)

2- Partij van de Arbeid (P.v.dA.)

3-VVD

4- GROENLINKS

5- CDA

Zet in elk vakje één affer.
Begin rechts met het laatste iffer.

Stembureau 1
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Lijst 5 - CDA
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Naamkandidaat / Kendid.netrummer anbal a temmer1

Jongen, F.M.M. (Françols) (m) 1 l l
van denBerg , G.B.M. (Harry) (m) 2 (
Grbilng-Gommans, MI.P.W. (Marjo ) (v) 3 t
Leanders, P.H.JA (Peter) (m) 4 7
Stokkemma ns , J.P.W. ( J oe p ) (mn )

5 2
Lodders - EIffe rich , P.C. (Tineke) (v) 6 2

Te op+

Subtotaal

Stembureau 1

E Ila]-2elin elk vakje één cter.
Begin rechts met het laatsteder.

T0!29 1

LI3I@]
Zot ln elkvakjeén dfo.

Begin rechts mat hetatte dJer.


