Model N 10-1 Proces-verbaal vaneen stembureau

Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau
de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Landsmeer
op 16 maart 2022
Gemeente Landsmeer
Kieskring Landsmeer

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?
AIie 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.

1.

Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming

1a

Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembuyeau

Adreslocatie stembureau

Dag

Maand

Openingstijden (van - tot)

Jaar

16]6daza][Tes[e 2o)l jsol-[a7Tool
Vu/ voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor eIke locatie waar het stembureau
voor kiezers open is.
Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)
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'
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1b

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

Nummer
stembureau

Adresllocatie stembureau

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)

J Lu
''
J[
1
1e

Geef aan of het een stem bureau met beperkte toegang is
Vu/ hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

!XI Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
D

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

Datum
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2.

Aanwezigheid stembureauleden
Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.
Aanwezig op stembureau:

Voorietter(s)

Achternaam

Dag,

L

u
aj
7I)
SL,SH

3

2022

ó

2

TE

tu

I

,-alce
r3,1@o=

Jaar

-

a2garas 6
71JELL
Rt,

Maand

ib6

I

3 20 2 2

3r22

I
o

0z

Uren (van - tot)

[Peta
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3 30-7700o]
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!'e

''=

! !±=
'
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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 O de aantallen bij e/kaar op.
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Streep dan het foute ge tal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige kiezerspassen

23]]

I I

I

1o@
~'B
::::;:I========2::::::::::)~I •••••••••••• 2 j

[oases» sere»ss»
Aantal geldige volmachtsbewijzen

][i]
(schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)

(om te stemmen in een andere gemeente)

C

o]p¢

roost sat toes-ten keens (A+s+c-o»

4.

Ruimte voor correctie

-

••
[ ]Dp

, 338
]]

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 = HJ.
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.
Ruimte voor correctie

~IE=~'==2
==='3==é}
====~

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat
~jA=a=n=t=a=lb=l=a=n=c=o =s=te=m==bi=lj=ett=e=n===========================================~I
~jA_a_n_t_a_lo_n_g_e_l_d_ig_e_s_t_em
_b_il¡_·e_tt_e_n

IFI

~I IGI

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

m

]opt

o]pp

2 38

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

Datum 11-03-2022 15 54 47
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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 O) 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 vu/len hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeid hieronder het aantal keer dat de onderstaande situa ties zieh hebben voorgedaan.
Er kan meer dan één verklaring zijn.
Aantal keren dater een stembiljet teveel is uitgereikt
Aantal keren dater geen verklaring is voor het verschil
Aantal keren dater een andere verklaring is voor het verschil
(vermeid hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zieh hebben voorgedaan)

Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeid hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zieh hebben voorgedaan.
Er kan meer dan één verklaring zijn.
Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd
Aantal keren dater een stembiljet te weinig is uitgereikt
Aantal keren dater geen verklaring is voor het verschil
Aantal keren dater een andere verklaring is voor het verschil
(vermeid hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zieh hebben voorgedaan)

Datum

11-03-2022 15 54 47
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6.

Bezwaren van kiezers
Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?
Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbee/den 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

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

7.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stem bureau/eden waren te laat of zijn niet ge kamen, 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
stemlokaa/ beïnvloedden de kiezer.
Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeid hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Datum

11-03-2022 15 54 47
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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.
Oat zijn in elk ge val de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

op.
Let

U vult in rubriek 8 a/leen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Pe9,,
,

Maand

Jaar

o»oli6Js][zTzz]
Naarn voorzitter

Namen stembureauleden

·IUCL
6

7
8
9

10
11
12
13
14

Datum 11-03-2022 15 5447
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Bijlage 1: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst één, twee of drie.)

Datum 11-03-2022 15 54 47
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Lijst 1. VVD
Naarn kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Verhoef, A.
Bonenkamp, N.H.W.
Bakker, A.J.

2

4

Goede, C.J.
Wijdoogen, L.D.
Schaap, R.
de Graaf, D.S.

2

3

Haenen, L.R.
Schaap, E.e.

2 8

3

5

6
7

8

i q

'..,

9

10

de Vries, F.L.J.M.

2

11

Kellersman, G.H.

- - - - - Tel op+

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

Totaal 1
Tel

op

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

Datum 11-03-2022 15 54 47
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Lijst 2. D66
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Elfferich, M.
de Ridder, B.
Zwaan - Schelling. J.P.
Burger, J.A.M.
Boerma, G.W.
Korf, A.M.
Rijpkema, N.W.
Harmsen, I.J.G.
Groen, N.A.M.M.

7 4

2

3

I

4

5

2

6

7

8

9

I

10

Hilderink, B.K.

----- Tel op+

fis]

Zet in elk vakje één cajfer.
Begin redits met het

laatste cajter.

Totaal 1
Tel op +

[III@
Zet in elk vakje één cajfer.
Begin rechts met het

laatste cijfer.

Datum 11-03-2022 15 54 47
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Lijst 3. Lokaal Landsmeer
Naam kandidaat/

Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Damme,A.

3 I

2

Breij, M.M.J.
Raymakers, A.E.E.M

6

3

4

van Soest, R.M.E.

5

van Leijenhorst, J.

6

Goede, S.J.

I
7

Kok, H.

I

van der Velpen, S.P.X.

8

2
2

9

Velthuis, M.I.

1
10

de Groot, F.C.

11

Petermann, K.
van Campen - Richter,

'-J

12

MA I

To]p t

·El IEj]
Zet in elk vakje één cjfer.
Begin rechts met het
laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het

laatste cijfer.

Datum

11-03-2022

15 54.47
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Lijst 4. GROENLINKS
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

van Boeijen, J.M.

2

Greunsven, M.
van Brenk - Wetsma,
(;E

3

van der Ploeg, R.
van den Broek, G.P.
ter Brake, C.B.

¥,

4

5

6

7

8

Olie, W.

b
I

MA

van Beusekom, M.

i

I

------ Tel op+

·e

l5]
2et in elk vakje één cajter.
Begin rechts met het
laatste cajfer.

Totaal 1
Tel op +

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

Datum 11-03-2022 15 5447
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Lijst 5. Positief Landsmeer
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

La Fontaine, A.S.A.
Mulder - Damme, G.D.
Brugman, P.M.
Huiser, P.
Goede, S.L.
van Leeuwen, I.J.

2

b
I

3

4

3

5

6

7

Lausberg, R.
Alberts, D.
Goede, M.G.H.
Bierdrager, J.

8

9

3

10

i
11

Zeedijk, R.K.

----- Tel op+

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het

laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

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

Datum 11-03-2022 15 54 47
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Lijst 6. CDA
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Knibbe, E.B.
Knibbe - van den Boom,

5
I

c
Grevenstuk - Kemink, J.

I

2

3

I
4

Kruizenga, H.
Knibbe, G.C.
Goede,A.D.

5

3

6

----- Tel op+

•E/[b]
Zet in elk vakje één cajfer.

Begin rechts met het
laatste cjfer.

Totaal 1
Tel op

[III@el
2et in elk vakje één cajfer.
Begin rechts met het
laatste cijfer.

Datum 11-03-2022 15 54 47
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Lijst 7. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Prins, M.J.
van 't Veer, W.A.
Schreuder, S.
Legemaate, GAG.
Müller, S.
Wilmans, M.

Aantal stemmen
1

2

3

4

5

6

I O
9

o

/

a

To]p #

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

Totaal 1
Tel op +

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

Datum' 11-03-2022 15 54 47
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Lijst 8. Lijst Hop en Honing
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Hop, M.I.
Honing, T. C. J.
de Waal, E.e.

Aantal stemmen
1

2

5
2

3

I
4

van Calsteren, J.G.M.
Leautaud, Y K
Schanzleh, J.
Veenendaal, H.

5

6

7

To]pt

[II]
Zet in elk vakje één cajfer
Begin rechts met het
laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

I...le]
Zet in elk vakje één cjfer.
Begin rechts met het
laatste cijfer.
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