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Model N 10-1
Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Montfoort in maart 2022

Gemeente Montfoort

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording at
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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Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming
1a

Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

D

Adres/locatie stembureau
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Dag
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Maand

Jaar
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Openingstijden (van - tot)
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Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor etke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.
Nummer
stembureau

1b

Adres/locatie stembureau

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)

Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hler de gegevens In.

Nummer
stembureau

1c

Adres/locatie stembureau

Dag

Maand

Jaar

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder In of het at dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

P
0

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).

Openingstijden (van - tot)
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Aanwezigheid stembureauleden
Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Aanwezig op het stembureau:
Voorletter(s)
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X

2 0 11

O 7>

lo z

03

3

D IC

~L

X

7 3o

1
T
T7

3o

3o
1
f

X

1

O O

11

o t

X-

t

7. i

C o

0 0

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

4/21

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 rechter vak.

Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen

A

S M 3

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

B

60

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente)

C
_Tel op h

_Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D )

E

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.

Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat
Aantal bianco stembiljetten

V

Aantal ongeldige stembiljetten
_Tel op h

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

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

b o ' i

_Tel op h
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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 d an door naar rubriek 6.
J A -> Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn meer stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meerzijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keerdat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meer dan een verklaring zijn.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt
Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil

|\\ v

.

M V I.

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

N, \) I

H v> I -

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

h. u i.
\W . V I

Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
IM ^ L
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)

N . O I.
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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
een persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of bianco
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
Vv v> -I ,

_

.

_

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
V\ .

u »

_
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J
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 beinvloedden 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

• \? • L
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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 oo: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - WD
Naam kandidaat / Kandidaatnummer
Andriessen, M. (Mathieu) (m)
van Rooijen, F. (Frank) (m)

Aantal stemmen
•1

^

Sieben, A.J. (Annelot) (v)
Breedveld, C.A.J. (Kees) (m)

/
^

i

Huisman, S.A.M. (Stephan) (m)
Ywema, D.J. (Desmond) (m)

<V

Francis, S.J. (Syreeta) (v)
Kromwijk, R.G.M. (Rick) (m)

®

Gerritsen, N. (Noah) (m)

®

de Wit, J.E. (Jessica) (v)

^

3

Tel op ^

Subtotaal

G
Zet in elk vakje een cijfer.
gin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - Progressief Akkoord
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van der Horst, E.M. (Use) (v)

a,

Pennarts, P.M. (Paul) (m)
van Eijk - Eling, A.E. (Anna) (v)
Vink, E.J.B. (Eric) (m)
Hammendorp, L. (Leo) (m)

4

\

5

Snoek, L.A.W. (Leon) (m)
van Dijk, J.H.J.M. (Jose) (v)

1

Bovens, J.L.T.J.M. (Han) (m)
Goedvolk, P.A.M. (Pauline) (v)

1

Hochschild, K.G. (Kristina) (v)
Pennarts, C.M. (Christian) (m)
Hummel, A. (Bert) (m)

^

Smit, A.T.E. (Antoinette) (v)
van Elzakker, J . A.P.M. (Hans) (m)

1

klein Gunnewiek, W.J.F. (Willy) (m)
van Seeters, W.R.H. (Wim) (m)
Nooren, J.E.A.M. (Jopie) (v)

i

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje e6n cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer
van Kooten, N.M. (Marja) (v)
Verweij, E.P. (Erwin) (m)

Aantal stemmen
^
p

Severs, G.N.H. (Berry) (m)
van den Berg, A.M. (Anna) (v)

I 5"
i b
'2_ 5

^

Veldman, D. (Dries) (m)
van Eijk, B. (Ben) (m)

X

de Wit - de Goeij, A.W.M. (Jeanne) (v)
Nagel, E. (Elbert) (m)
van Kortenhof, P.M.E. (Els) (v)
Birkhoff, C.J. (Kees) (m)

^

van Kooten, E.G. (Erik) (m)

^

Schimmel, A.D. (Arjan) (m)

7>

Veltman, R.K. (Rintsje) (m)

^

Tiggeloven, A.B.M. (Andre) (m)

^

Vendrig e/v Vlooswijk, C.M. (Elly) (v)

^

1

Vinkenburg, J.H.W.M. (Jan) (m)
Heuver, H.A. (Herman) (m)

^

1

Vlooswijk, J.A. (Jan) (m)
Treur, H. (Henk) (m)

^

Scheper, R. (Roel) (m)

2^

De Koning, A.M.J. (Amandus) (m)

21

Vlaar, J.L.M. (Jan) (m)
van der Stok, W. (Wim) (m)

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - Lokaal Montfoort
Naam kandidaat / Kandidaatnummer
Jonkers, C.L. (Rob) (m)

Aantal stemmen
1

"5

Herben, M. (Mat) (m)

f? 7
/
7

Verschuur, S.G.M. (Sandra) (v)
van Lieshout, D.Q. (Daan) (m)

/

^

Hoogstraten, L.G.M. (Luc) (m)
van der Veen, A. (Aad) (m)
Vlaanderen, H. (Harry) (m)

~L

Menting, E.P.M.T. (Use) (v)

7

/

Adrichem, S. (Stephan) (m)
Benschop, T.M.L. (Therese) (v)
van der Does, M. (Merlijn) (m)

11

Bruin, A.D. (Anita) (v)
Herben, J.W.A.J. (Jacoba) (v)
de Kamper, H.J. (Hein) (m)
Doesburg, C.S. (Simon) (m)
Jonkers, A.E. (Ellen) (v)
van de Kamp, H. (Hennie) (m)
Huisman, M.J. (Melvin) (m)

17
18

Tel op +

U

I

z

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

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
Naam kandidaat / Kandidaatnummer
Verkaik, E. (Eimert) (m)
Burgers, G.B.W. (Gerrit) (m)
Borst - Kruithof, K. (Korrie) (v)

Aantal stemmen
1

3
7_

7
0

(>

Boer, W.J. (Wim) (m)
Lammerse, C.F. (Cor) (m)

1

2

5

Benschop, S.F. (Senna) (v)
Scholten, R.M. (Robin) (v)
Verheij, S. (Saskia) (v)
Meerkerk, G. (Gerrit) (m)

9

van Schajik, A. (Arjan) (m)
Lekkerkerker - Baelde, M M. (Mijntje) (v)

3

Borst, W.J. (Wim) (m)
Olaya Camacho, Z.S. (Zaida) (v)
Blonk - Borst, R.M. (Rozemarijn) (v)
Verkaik, L.J.C. (Leontien) (v)

13
14
15

Lekkerkerker, R.J. (Rijer) (m)
Marree, A.C.M. (Adri) (v)

17

Broens, J.M.C. (Mieke) (v)
Verkaik - de With, J.F. (Janny) (v)
Vlooswijk, C.A.P. (Cor) (m)
van den Berg, P.A. (Paul) (m)

19

2_

20
21

Verkaik, S.W.E. (Simone) (v)
Borst, B.J.R. (Ben) (m)
van Zuijlen, C.A. (Cor) (m)
Kolfschoten, A.E. (Tom) (m)

23

/

24
25

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - ChristenUnie
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Kok, T.J. (Teus) (m)
van de Poll, A.P.M. (AnneMarie) (v)
van den Heuvel, J.P. (Jaap) (m)
Reijersen van Buuren, L. (Lodie) (m)
van der Berg, P. (Pieter) (m)
de Jong, J.H. (Joep) (m)
Kool - Verburg, A.G. (Aveliene) (v)
Plaisier - Verweij, P.T.T. (Pauline) (v)
Dronkert, J. (Hans) (m)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

2
3

Aantal stemmen

van Bokhoven, B. (Bert) (m)

9
5
z

4
5
6

i i
5

7

Z
Z

O
9
10

Kool, A. (Arie) (m)
Langerak - Oostrom, F. (Ineke) (v)
Verkerk - Verweij, M.P. (Mirjam) (v)
Starm, J. (Jurien) (m)
Froeling, E.E. (Eline) (v)
Langerak, G.B. (Gerben) (m)
Verhoeff, M.P.B. (Merlijn) (m)
Verkerk, J.M. (Sjef) (m)
Visser - van der Sterre, M Y. (Marlies) (v)
de Lange, J. (Jorn) (m)
van Galen - van Bokhoven, E.A. (Esther) (v)
Meijer, J.H. (Jan) (m)
Breedijk - Verburg, J.S. (Jeanette) (v)
Schaap, F.G.L. (Rico) (m)
Verweij, J.W. (Jan) (m)
Elenbaas, P. (Peter) (m)
van Agthoven, P.M. (Peter) (m)
Langerak, G.A. (Gerrit) (m)

11
12

L

13
14
15

3

16
17
18

/

19
20

4

21
22
23
24
25

3

26
27

Tel op •»

Tel op h

Subtotaal

§
Zet in elk vakje een cijfer.
gin rechts met het laatste cijfer.

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
Tel op +

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 7 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Timmerarends, B.C. (Bart) (m)
van den Berg, S. (Samuel) (m)
van der Wind, J. (Koos) (m)
Oskam, A.J.C. (Adriaan) (m)

2

7

/
•1

3

i

<?

4
z

8

Belo, A. (Arie) (m)
van den Berg, J. (Jaco) (m)

H

van leperen, W. (Wim) (m)
van Brummelen, G.J.A. (Arjan) (m)

i_

de Ruijter, A.D. (Andre) (m)
van Vulpen, E.L. (Evert) (m)

10

/

Kok, A.J. (Arjan) (m)
Roozenboom, P.W. (Pieter Willem) (m)
Stigter, J. (Job) (m)
van den End, C. (Kees) (m)
van der Wind, J.N. (Jacco) (m)
de Jong, P. (Peter) (m)

13

/

14
15
16

i

Dolderman, J.W.G. (Julius) (m)
Rijneveld, C. (Cor) (m)
Boer, W.J. (Wim) (m)
Belo, N. (Nico) (m)
Timmerarends, H. (Herman) (m)

1Q
20

l

21

Tel op +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
_Tet op h

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 8 - D66
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Schrijver, C. (Casper)
Bahlmann, J.P. (Tineke)
van Berlo, P. (Patrick)
den Houting - Leeuwestein, A.P. (Alie)

Aantal stemmen

1
2

"/

S
3

3
4

3
5

Bus, S. (Sander)
Grootegoed, C.N. (Ineke)

V

Hartsink, A.B.A. (Ton)

z

Rorije - Wouts, N.A. (Nicolet)
Heller, M.H.J. (Mirjam)
de Jonge, P.C. (Paul)

g

/

3

Tel op +

Subtotaal

HZQUT]
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje een 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 redehjkerwijs geen sprake meer kan zijn.
Een schorsing kan pas plaatsvinden nadat het stembureau ten minste eerst het aantal toegelaten kiezers heeft vastgeste d
(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.

1 - WD
2 - Progressief Akkoord
3-CDA
4 - Lokaal Montfoort
5 - Inwonersbelangen Montfoort Linschoten
6 - ChristenUnie
7 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
8 - D66
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

