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

Gemeente Bronckhorst

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

Adres/locatie stembureau

Heidehuus
Halle-Heideweg 22, 7025 CL, Halle

1b

Dag

Maand

Jaar

'---16_-_
o3_-_
20_2_
2_____JI

Openingstijden (van - tot)

~ -1

21 :00

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

Nummer
stembureau

n.v.t.

1c

Adres/locatie stembureau
1

1

Dag

Maand

Jaar

Niet van toepassing

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vul hieronder in ofhet al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

X
O

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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2.

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

Voorletter(s)_GT"@@,

I] la, l2aEe
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Maand
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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 rechter vak.
Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen
1

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

[e] 353
e] 36
[c]

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

0

1

1

1

I el

_____Tel op+

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

4.

lil
_•

op+

?-._S__,,9=-__,

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 blanco stembiljetten

I

~A=a=n=ta=l=o=n=g=e=ld=ig=e=
st=e=m=b=i=
lje=tt=e=n===================~1

lIGI

0

1

1

1

_____Tel op+

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

------~--'6-_}'3
-=-__J

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

1

1

CJ

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
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)
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6.
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Bezwaren van kiezers
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 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
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7.

7 /20

Onregelmatigheden of bijzonderheden
Waren er onregelmatigheden ofbijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ofmeer stembureau/eden waren te laat ofzijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in ofrondom het
stemlokaal beïnvloedden de kiezer.
Omschrijfde onregelmatigheden ofbijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden
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8.

Stembureauleden aanwezig bij de telling
Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureau/eden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureau/eden.
Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureau/eden het proces-verbaal in rubriek 9.
Dag

Maand

Jaar

o»ov[I]-[03]-[o233]
Naam voorzitter

Namen stembureauleden

Stembureau 10

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Stembureau 10

9/20

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Stembureau 10

11/20

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - CDA
Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Pelgrom, W.J.G. (Wilko} (m)

1

3 ]

Weverink, B.T. (Rob) (m)

2

7

Weeke - Keizer, I.M. (Ingrid) (v)

3

&

Evers, H. (Harmjan) (m)

4

9

Stegeman, B. (Bengt) (m)

5

Berendsen, E.G.E.M. (Everdien) (v)

6

Huntelaar, D.J. (Dirk Jan) (m)

7

1
2
9

Klein Lenderink, J. (Jan) (m)

8

Bergsma - Hartog, A.F. (Anouk) (v)

9

Klein Lenderink, H.J. (Jacobien) (v)

10

Aartsen - den Harder, M. (Ria) (v)

11

de Gelder - Hembrecht, F.J. (Fennie) (v)

12

Jansen, C.J. (Chris) (m)

13

Rutting, A.M. (Ton) (m)

14

Hakvoort, B.A.J. (Bennie) (m)

15

6
1

Tel op+

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

Totaal 1
Tel op +

[2l@
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2- Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)
Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Blaauw, E.W. (Evert) (m)

1

Westerink, M. (Mette) (v)

2

Pelgrom, J.H.W. (Han) (m)

3

Westerink, M. (Marcel) (m)

4

van Velsen, R. (Robbert) (m)

5

7

Verkooij, R. (Richard) (m)

6

Ä

Berenschot - Sesink, M.J.A. (Marja) (v)

7

Klein Lebbink, H.C. (Karin) (v)

8

3
2

Louwerier, J.W. (Jaap) (m)

9

2

Gartsen, A.J.T. (Sander) (m)

10

7

Klein Braskamp, Y. (Yoeri) (m)

11

3

van Elk, D. (Dennis) (m)

12

1

Nieuwenhuis, L.J.W. (Laurens) (m)

13

Tromp - Dieters, E. (Ellen) (v)

14

9
4

Graaskamp, A.J. (André) (m)

15

Berendsen, R. (Ronnie) (m)

16

Bussink, A. (Alwin) (m)

17

Braam, S.B.H. (Sylvia) (v)

18

Scheltens, F.R.R. (Ron) (m)

19

{

9
6,3
1

Tel op+

Subtotaal

[ [9/«]
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op+

(9.3
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3- VVD
Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer
1

Bu u n k, W. W. (Wille m) (m)

2

Ro uw e n , D . (D a n ië lle ) (v)

4

Tie cke n , G. H . (Ge rbe rt) (m)

5

Lusin k, T. J. (The a ) (v)

va n de r Ho uw e n , A. E. M. (An n e ma rie ) (v)

7

Echte r, R. E. R. (R o y) (m)

8

C liffo rd Ko cq va n Bre u g e l, V. Q. M. (Vivie n n e )

9

(v)
Me n d e s de Le o n , M. L. M. (Mig ue l) (m)

10

Be ije r, S. A. (Stefan ) (m)

11

Oo ste rhuis, G. J. (Ge e rt Ja n ) (m)
va n Lin d e r, A. J. H . (Ton ) (m)

?
2
1

6

Pu ijk, J. T. (H a n s) (m)

Ba n n in k, J. A. (And rie s) (m)

2

3

va n Lo che m, P. J. P. (Pe rry) (m)

Eske s, H . W. (H e rma n ) (m)

1

12
13

1
1
~

4

14

15

Tel op+

Subtotaal

[G4]
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
[

elop+

[3sq]
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - GROENLINKS
Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

ter Braak, U.B.J.M. (Ulrike) (v)

1

17

Bruns, R.H. (René) (m)

2

1

van Rooijen, H.W.M. (Herman) (m)

3

Oosterhoff, C. (Christina) (v)

4

Melsert, M.E. (Marijke) (v)

5

Oud, G.C. (Gerard) (m)

6

Ganzevles, A.P. (Peter) (m)

7

Verhoek, M. (Maaike) (v)

8

Bruning, E.M. (Evelijne) (v)

9

Ganzevoort, J.W. (Wessel) (m)

10

Wentink, T.R. (Theo) (m)

11

Hofman, P.L.P.S. (Paul) (m)

12

4
7

Tel op+

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

Totaal 1
Tel op+

[3]1]
-

-

-

l

_j

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Preijde, L.P.M. (Luuk) (m)

1

l 5

Bergervoet - Smeitink, J. (Johanna) (v)

2

9

Peppelman, A.R. (Antoon) (m)

3

1

Peters, 1. (lndy) (v)

4

7

Smeitink, 1. (Ilona) (v)

5

4

van der Gaast, J.R.M. (Jan) (m)

6

Moor, H.L.J. (Hans) (m)

7

van Gijssel, J.J. (Jaap) (m)

8

Eggens - Postma, M. (Martje) (v)

9

Bensink, H.B. (Herms) (m)

10

la Croix - Héman, J.J.M. (José) (v)

11

Bovenmarsch, D.J. (Derk Jan) (m)

12

Parel, W.G. (Gabriëlle) (v)

13

Hoogland, P.J.M. (Peter) (m)

14

Bauling, T. (Tommy) (m)

15

Lichtenberg, J.W.M. (Annelies) (v)

16

Tel op+

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

Totaal 1
[

elopt

(3I3]
«à

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - D66
Aantal stemmen

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

Engels, J. (Jan)

1

4 0

Fröberg, M.P. (Martin)

2

3

Seevinck, G.B. (Gerben)

3

Piels, M.J.J. (Jolanda)

4

{

Nijman, H.A. (Hilda)

5

X

Bijloo, N. (Nick)

6

Dierssen - Bakker, W.H.T. (Wilma)

7

Vervoort, M.A.A. (Marc)

8

Luitjens, J.C. (Joline)

9

4
3

Tel op+

Subtotaal

[[0]
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op+

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 7 - ChristenUnie-SGP
Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Ebbers, D.W. (Dick) (m)

1

Evers, H.F. (Frans) (m)

2

Wiltink, H. (Henk) (m)

3

Ebbers, D.M. (Maarten) (m)

4

Nijsink - Bulten, B. (Berline) (v)

5

den Hertog - Buitelaar, G.J.B. (Geertje) (v)

6

Buunk, G. (Gert-Jan) (m)

7

Evers, M. (Martjan) (m)

8

Hobelman, G.W.F. (Gerhard) (m)

9

Averesch, G.H. (Gerrit) (m)

10

Bretveld, G. (Gerrit) (m)

11

Bulten, A. (Anton) (m)

12

de Knegt, H. (Huibert) (m)

13

i

3
3

1

Tel op +

Subtotaal

[1Ie
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Teo +

[TV6]
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.

Aantal stemmen

Lijstnummer en lijstnaam

1-CDA
2- Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB)
3-VVD
4- GROENLINKS
5-Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6- D66
7-ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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