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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

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

Gemeente Heumen

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 teliing 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

3

Adres/locatie stembureau

Sportcentrum Malden
Veldsingel 29, 6581 TC, Malden

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

1b 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)

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.

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).
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorletter(s) Achternaam

E.Chr. Overes - van Elferen

P.H. Kleinpenning

Ol ^

F.H.I.M. Aldenhoven

J.S. Tjin

E.M.Chr. Branden

G.J.M. Wielens

H. Dikkers

Aanwezig op het stembureau: 
Dag Maand Jaar

I 4 0 3 tolt

I 4 0 3 2 o 1 L

I 4 0 3 1 o Z 1

i t o 3 ‘1 o 1 X

/ (y D 3 Z o -LZ

I lo 0 3 •I o X X

( 4 3» '1 o 1 'L

Uren (van - tot)

0 0 - 2 \ 0^

'2 i 0 c> - 0 ( 0 0

09 0 '2 - i ö 0

' 'i 3 0 - 1 3 i 'i"

f) 0 - / Lf 0 0

'1 1 0 0 - 0 i 0 0

0 ^ DO - 1 4 T) 0

'1 l 0 0 - 0 i 0 0

i H 0 0 - 2 l c 0

-

i 4 0 0 - 2 1 00

2 1 00 - 0 1 0 0

1 4 •0 rp - 2 i 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vu! 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.

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 I X 9-0
B I 3 )

c —

Tel op +

Ruimte voor correctie

_Te[ op +

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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

E i 3 3 5

F 3

G 4

_Tel op H

Ruimte voor correctie

_Tel op +

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

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 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

Aantai keren dat er geen verkiaring 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 kiezers tijdens de stemming
° ywir g (Jjr,^ 

^ ^ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

° 2- -g____________afeüa-pis___A\§J}r^s^—--------------

[ ^ 0)p

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
nv' tr
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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.

-0?ipé^el^n^iglfèdén^eh bijzonderheden
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8. Stembureauleden aanwezig bij de teliing

Noteer in deze rubriek de naam van aile 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: ( 6 - O 3, - 2. O T.- -2

Naam voorzitter

1
Namen stembureauleden I

2 P\ (cu^

3

D
--------------------------------------------------------------------------------5-|------S-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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Lijst 1 - Democraten Gemeente Heumen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Arts, V.F.G. (Vincent) (m) 1 fl 3 é
Jansen, L.A. (Leo) (m) 2 4 3
Ebben, B.M. (Brigitte) (v) 3 4
Hunse, R. (Ronald) (m) 4 / 3
Hermens, M.S. (Marcel) (m) 5 3
Dikkers, H. (Rieks) (m) 6 2 2
Noy, T.C.M. (Theo) (m) 7 C
Poeiert, L.A.C. (Laurens) (m) 8 3
Jansen, D.J.A. (Dirk) (m) 9 -3
Wink, W, (WIm) (m) 10 3
Nillessen, M. (Maria) (v) 11 3 2.
Borghans - de Sévaux, B.J.C.M. (Birgit) (v) 12 1 Z
Jilesen - \Wevers, W.C.G.J.H. (Karin) (v) 13 i
Heezemans, R.D.P. (Ruud) (m) 14 2
van EIten - Bliekendaal, A.M.J. (Ria) (v) 15

Wijnakker - Kuhnen, I.I.J. (Ilona) (v) 16

Thelosen, H.P.J. (Vincent) (m) 17 Z
Blom - Kruyt, J.M. (Joyke) (v) 18 1
Gerrits, A.M. (Pons) (m) 19

Katteler, H.A. (Herman) (m) 20 3
van Eidijk - Derks, J.M. (Annie) (v) 21

Straten - Theunissen, T.T.M. (Thera) (v) 22 Z
Teunissen, T.A.G. (Theo) (m) 23 (
van Beuningen, P.A. (Pieter) (m) 24

Bevoort, J.P. (Jan Paul) (m) 25 1
Laurant, H.J. (Eric) (m) 26

Himi, K. (Ghadisja) (v) 27

Subtotaal

Tel op +

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

ï

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van Loveren, M.B. (Marianne) (v) z
Kremers, E.A.P. (Ellen) (v)

Verhoeven, P.W.H.M. (Peter) (m)

Wijnsma, M. (Marinus) (m)

Slort, R. (Remco) (m)

Hilbrands, F. (Frank) (m) 1
van Rijn - Klaassen, B.H.M.J. (Ineke) (v) z
Lemmens, W.B.M. (Willie) (v)

Barten - Klaassen, A.J. (An) (v) 1
07

van Loveren, W.J. (Eric) (m)

de Graaft - Ter Horst, M.R.L. (Mieke) (v)

Lelieveld, J.T. (Jacques) (m) z
Bruijsten, M.G.M. (Riny) (m)

De Abreu, R.A. (Ronney) (m)

Banning, G.J.M. (Jan) (m)

Thijssen, G.A.C.M. (Gert) (m) 2
Haex, G.J.G. (Geert) (m)

Lamers - Wijers, E.M.G, (Els) (v)

Schambach, E.F. (Erik) (m) 1
Bourgondiën, H.D.J.W.J. (Henk) (m)

Wijnakker, J.M. (Jan) (m)

van Zinderen, W. (Wytske) (v) Z
Ebben, J.W.H. (Hans) (m) 3

Subtotaal

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

Totaal 1 + 2
_Tel op i

J 9

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Claassen, E.W.J.A. (Edwin) (m) ^ 5 s
Smeets, H.J.J.M. (Harry) (m) ^ 3 4
Verbiesen, C. (Christei) (v) ^ i
Verbeek, E. (Erik) (m) ^

Bouman, P.C. (Patrick) (m) ® H-
Waas, R.J.M. (René) (m) ® 2
Keemers, P. (Peter) (m) ^ 2
van Waibeek, R. (Rob) (m) ® )
Coppens, A.J.B. (Ad) (m) ® I
van Merode - Peters, A.W.P. (Gonny) (v)

Subtotaal

Tel op +

I T A
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

] s
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

de Graaf, R.G, (Rob) (m) ^ 5

Meij, S. (Sander) (m) ^ I I
Verkaaik, D.M.E.M. (Desiree) (v) ^ S'

Derks - Toonen, M.H.H. (Ria) (v) ^ Z

Duinkerken, M. (Marieke) (v) ^ 3

Schoenaker, M.F.M. (Maarten) (m) ®

de Groot - Vos, E.H. (Ellis) (v) ^ 6
O

van Gorp - Zwiers, T.M.B. (Dorothe) (v)

van Iperen, N. (Nico) (m) ®

Kuijpers - Kwant, F.J. (Frouwke) (v) ^

Gerrits, P.J.J. (Paul) (m) ^ ^

Zwart, H.A.E. (Hub) (m)

de Jong, E. (Eelke) (m) I
van Wijk, F.J.A.M. (Ferdinand) (m)

de Blois, L. (Lukas) (m) ^ ®

Crul - Lockefeer, A.F.M.E. (Anneke) (v)

Kesseler, G. (Gerard) (m)

de Wildt, L.P.G. (Lambert) (m)

van der Burgt, J.M.M. (Jan) (m) I
van den Broek, A.J.H. (Arnold) (m)

Subtotaal

Tel op +

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

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

stembureau 3



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 4 - GROENLINKS

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Glastra, M. (Matthijs) (m) 1 § ?
Tuinder, S. (Saskia) (v) 2 i 1 1
van Leeuwen, P.P.F. (Pepijn) (m) 3

1 3
van der Cruijsen, W.G.A.M. (Walter) (m) 4

van der Heijden, L.E. (Lucas) (m) 5 i r

Flohr, J. (Jana) (v) 6 1 3
Schuurman, L. (Rob) (m) 7 H

Vermatten, V. (Vivian) (v) 8

Creemers, A.C.G. (Ants) (v) 9 tl
Peters, M.E.W.J. (Marlies) (v) 10 3
Shafieani Shehni, E. (Ebby) (m) 11 8

Oude Vrieiink, E.H.A.M. (Eddy) (m) 12

van Gisteren, R.B.G. (Ruud) (m) 13

Zweegman, R.W. (Robbert) (m) 14

Leijdekker, J.C. (Sjak) (m) 15 i
Dankeiman, I.E.M. (Irene) (v) 16 5'
van Rens, D.H. (Dirk) (m) 17

van Gils, M.H. (Marieen) (v) 18 5
Groi, H.E.T. (Hennie)(m) 19 i
Geurts - Kiein Hemmink, A.B.M. (Lide) (v) 20 1

Gijsenbergh, i.A. (ineke) (v) 21 1

Subtotaal

Tel op +

Z

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

Totaal 1
op +

3 3

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Smelik, B. (Bernadette) 1 ƒ 5 3
Laenen, G.P. (Gerard) 2 3
Verschoor, E.W. (Edwin) 3 i
Seutter, M. (Mare) 4 $
Pillich, L.J.M. (Leon) 5 2
Duinkerke, M.A.P. (Marlijn) 6 1 1
Groen in 't Woud, S. (Sander) 7 3
Grijns, H.M.H.J. (Harry) 8

van Beek, A.N.J. (Arjen) 9 S
Idsenga, J.J.M. (Janneke) 10 1 1
Hollman, Y.M.J.J. (Yvo) 11

Eetgerink, F.P. (Frank) 12

Bijlmer, J.J.M. (Joep) 13

Kropman, K.C. (Kasper) 14

van der Molen, P.M.C. (Peter) 15 5

Subtotaal

Tel op +

2 0' '9-
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op

2. O

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
■1

Muller - Königkramer, T.K.F. (Theo) (m) e 5
p

Laumen, K.J. (Kristlaan) (m) 5"
O

Janssen, A.J.H. (Toon) (m) z
Stunnenberg, J.H.W.T. (Ans) (v) ^ 3 (o

WItslers, J.S.J.M. (Joep) (m) ® M-
Hamers, H.J.F.R. (Hub) (m) ®

Oegema, D. (Dleuwke) (v) ^ I o
Joosten, H.F.P. (Harrie) (m) ® }
Stunnenberg, L.N.G. (Leo) (m) ® I
Harleman, H.W. (Harry) (m) 3
Claassen, A.W.M. (Adrie) (m)

19van Koningsbruggen, T.W.S.M. (Theo) (m)

Delissen, M.J.G. (Marlj) (v) 2.

Subtotaal

Tel op +

I 4
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Td op +

1
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 7 - De Kiezersclub

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van Eldijk, J.A.L.W.M. (Jacky) (m) ^ 1
O

Zwaag, A. (Arjen) (m) S
Goossens, C.C.H. (Carla) (v) ^ 1

Peters, W.L.M. (Willy) (m) ^

Coenen, J.L.M. (Hans) (m) ® 3
Gerrits, M.M. (Maja) (v) ® 3
Pouweis, J.P.J.G. (Sjaak) (m) ^ 4
Stevens, T.B.L (Tosca) (v) ® 2
Hendriks, L.P.J. (Leo) (m) ® Z
Wilting, P.H.M. (Peter) (m)

Schuurs, G.B.A. (Gerard) (m)

Gerrits, M.A. (Maggy) (v) 3
Kalkman, R.P.T.i. (Raimond) (m) 3

Kersten, T.M. (Nicoie) (v) 2.

Subtotaal

Tel op +

L_
5 2.

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

Totaal 1
Tel op

-3

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 - Democraten Gemeente Heumen

2-VVD

3-CDA

4-GROENLINKS

5-D66

6 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

7 - De Kiezersclub

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