
Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 1/19

1

Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oirschotin maart2022

Gemeente Oirschot

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 zii 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-veóaal.
Na aÍloop van de têlllng ondêrtêkenen 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

11
Buurtvereniging de Heikneuters
Koningshof 3, 5688 GD, Oirschot

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:OO

íb

Nummer

stembureau

1c

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

Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
vul hierander in of het al dan niet gaat om een stembureau mot oon baparktc tocgang.

6 fen 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

V- e,4.'\

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

Aanwezig op het stembureau:
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige sÍempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen ln 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.
SÍreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte voor coríectie

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 3og
B SI

op+ Tel oP +

G

3(o

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 )

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

E 3s8
Ruimte vooÍ correctie

--------Tel oP +Tel op+

F I

G I

s6o
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

ls er een verschil fussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(ubriek 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 stembiljeten 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 éen 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

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)

Stembureau 11
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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 ls 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

Stembureau 11
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍembus 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.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Stembureau 11
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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 I alleen de namen in.

Veruolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Datum: IA
Dag Maand Jaar

ó3 z o zL
Naam vootzitter

C\^d
Namen stembureauleden

ÏÀn\a r n(\ .{on O''rlsr\\ ue-,'.

5 la v l")@,^V/\
6 Y1f\aaio - \^-,, IQ . )GJ.\' ó r2vrr-.rLol^.
7 {)"
I nAtu2 /laa,/,//zP6b-k
9

10

71

12

í3

14
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-)

,J

Bijlage í: aantal stemmen per lijst en kandidaat

i

!i

i
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Peeters, A.A.A. (Fons) (m) 1 4
-5 6

van de Ven, J.A.M. (Joep) (m) 2 5
Verhoeven, W.H.J. (Wil) (m) 3

Maaref, L. (Lily) (v) 4 +
van Holstein, A.C.W.A.M. (Alexander) (m) 5

Versteden - van de Sande, J.J.C.W. (José) (v) 6 3
van den Wittenboer, W.A.J. (Willy) (m) 7 6
van der Staak, A.H.M. (Anton) (m) I

Timmermans, M.W.J. (Mark) (m) I

van deÍ Schoot, H.J.J. (Henk) (m) 10 ï
11Smulders, A.A.J.M. (Art) (m)

12Verhagen, F.P.C. (Femke) (v) L
13van Kessel, P.A.J. (Patrick) (m) 4
14Hems, C.W.M. (Cees) (m)

15Kerkhoís, C.F.W. (Camil) (m)

16van de Noort, J.W.C.A. (Jan-Willem) (m)

17van der Schoot, R.J.P. (Ruben) (m)

18Klaassen, J.F.J. (Jakko) (m) 3
19Schoenmakers, M.M. (Martien) (m) I

van Gerven, J.P.G. (Jan) (m) 20
I

van de Akker, A.G.J. (Ad) (m) 21

Verhees, A.C.M. (Dré) (m) 22

Schilders, A.C.M. (Toon) (m) 23

Smulders, A.W.M. (Stijn) (m) 24

van de Ven, M.J. (Mari) (m) 25 L
Mourits, G.W.T. (Bart) (m) 26

Sweyen, T. (Ties) (m) 27 fl
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Lijst í - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummêr

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummêr Aantal stemmen

van Hoof - van der Linden, M.J.M. (Marita) (v) 28

Mertens - Slingerland, M.C. (Topy) (v) 29

Speetjens, G.G.l.M. (Frits) (m) 30

Tel op +

Subtotaal

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts mêt het laatste cijfer

TeloP +

3
Zet in elk vakje één cifer

Begin rechts met het laatste cijfer

9 5 o

ToÍaal 1 + 2

Stembureau 11
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Lijst 2 - De Gewone Man

Aantal stemmen

Tel op +

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

Telop I

Álz
Zet in elk vakje één cífer

Begin rechts met het laatste cijfer

14/19

van den Biggelaar, P.T. (Paul) (m) 1 L 14

Pijnenburg, J.A.M. (Jan) (m) 2 A
Goutziers, D.P.M. (Daan) (m) 3

I
van Bijsterveldt, J.A.C. (John) (m) 4

Timmermans, C.J.M. (Kees) (m) 5
I

de Leest, H.J. (Hennie) (m) 6 L
van Spreuwel - Schepens, J.A.M. (Hanneke) (v) 7

Nihot, M.C.T. (Mark) (m) I

van Roovert - Smolders, E.C.M. (Ellen) (v) I

Timmermans, C.T.M.M. (Koen) (m) 10

Kemps, A.P.M. (Ad) (m) 11 t
van der MeÍjden - Timmermans, M.C.B.
(Marieke) (v)

12

I
Appels, E.C.M. (Eefje) (v) 13

t
van Bijsterveldt, P.J. (Peter) (m) 14

von Kuringcn, J.J.n. (Joost) (m) 15

den Otter, P.J.M.M. (Paul) (m) 16 L
Berben, F.H.G. (Frans) (m) 17 t o
Wissink, J.P.A. (Jorg) (m) 18

van Kollenburg, A.M. (Tom) (m) 19

van den Biggelaar, A.W.J. (Ad) (m) 20

van Assouw, J.C.P.M. (Johnny) (m) 21 3
Hems, J.J. (Jeroen) (m) 22

van Raak, G.W.C. (Gerard) (m) 23

van Kuringen, J.F.C. (Jos) (m) 24 L
van Kollenburg, R.c. (Rob) (m) 25

Mulders, J.L.J. (Jannes) (m) 26

van Vechel, J.A.A. (Jasper) (m) 27
t

6 L

Totaal I
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Claassen - Kolsters, P.A.M. (Els) 1

I 5
van de Ven, J.H.T.M. (Hans) 2 +
Martens - Willems, K.P. (Kim) 3

í1

Heuvelmans - Bijnen, S.J.M. (Sandra) 4

Langens, E.G.H. (Esther) 5
14

van Brunschot, J.F.M. (Jan) o
I

Schoenmakers, J.A.M. (Sandra) 7 Ê
Putmans, J.F.C. (Jouke) I +
van Breda, L.J.M. (Lauwrence) I

t
Janssen, J (Jop) 10

I'

Smulders - van der Schoot, B.E.M. (Barbara) 11
I

de Bresser, A.J.E. (Anouk) 12

van Gestel, J.J.W. (Jan) 13
B

Beekmans, S.J.M.M. (Suzan) 14 3
Willems, A.M. (Adriaan) 15

van Loon, M.M.F.H. (Martien) 16

Neggers, M.A.A.M. (Rien) 17

Vroegh, A.E.B. (Alex) 18

van de Schoot, M.J.A. (Martien) 19

de Kroon, M.M.J.P. (Marc) 20

Engelhard, J.A.H.M. (Hans) 21

van Brunschot, J.J.C. (SjeÍ) 22
I

de Bresser, B.H.J. (Bart) 23

van Kronenburg, G.W.M.A. (Gemma) 24 L
van Breda, M.J.M. (Rien) 25

Rooijackers, L.S. (Leo) 26

Wolterink, M.H.H. (Marco) 27 6
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Lijst 3 - Dorpsvisie

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van de Loo, T.A.M. (Ted) 28

Mattheeuwse, P.P.C.M. (Paul) 29 li

Tel op +

Subtotaal

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

. ïelop+

Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met hei laatste cijfer

6 q 4

folaal 1+2

+ 1

Stembureau 11



van Loon, P.W.J. (Pieter) (m) 1 L 3
Cichy, T.A.G.M. (Thea) (v) 2 +
van Straten, L.A.L (Luuk) (m) 3

6
Huibers - Kessen, A.C. (Annemarie) (v) 4

de Vries, A.R.L. (Arnold) (m) 5

van Ginneken, P.C.J. (Peter) (m) o

Maliepaard, R. (Rob) (m) 7

van Knegsel, l.S.A. (llse) (v) I
t

Pronk, A.A.M. (Aíra) (v) I

10de Laat, W.J.M. (Mea) (v) I
11van Leeuwen, M.A.J. (Michel) (m)

12Soetens, J.M. (Jozee) (v)

van Schoondenrvalt, A.M.W. (AnneMarie) (v) 13

Strijbos, E. (Erik) (m) 14 I

van Heerebeek, W.M.J. (Wilma) (v) 15 f-
16HoeÍs, G.A.A.P. (Gerian) (v)

17van Hoof, H.L.G.M. (Hanie) (m)

18van de Ven, J.M.E. (Jacqueline) (v)

19van Zantvoort, C.J.B.A.J.M" (Kees) (m)
I

Kat, R. (Robert) (m) 20
t

Reekers, A. (Anita) (v) 21

Aben, A.w.H. (Ad) (m) 22

Pasmans, H.N.J.M. (Berdie) (v) 23

van den Berg - van Loon, H. (Hilde) (v) 24

Neggers, J.H.A.M. (Jan) (m) 25

Pieschel - van Beers, B.A.M.T (Bea) (v) 26

Kessen, M.J.G. (Marco) (m) 27
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

16/19

Lijst 4 - Sociaal Progressief Oirschot

Aantal stemmên

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer
Bêgin rechts met het laatste cijfer

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stêmmen

van Rees, J.J.P. (Jasper) (m) 28

van Rees, H.E.M. (Henk) (m) 29 t

Daenen, R.P.J. (Raf) (m) 30
I

Tel op +

Subtotaal

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

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

tllh z_

folr'al 1 + 2

h +

Stembureau 11
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Lijst 5 - WD

J

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aanlal stemmen

Tel op +

Zêt in elk vakje één cijfer
Bêgin rechts met het laatste cijfer

Zet in êlk vakiê één ciifer.
Begin rechts met het laatstê cijfer.

17/19

Leermakers, C.C.A.M. (Claud) (v)
,|

I 8
van de Loo, J.C.A.M. (Joris) (m) 2 v

3Sollewijn Gelpke - Uppelschoten, C.E.M.
(lneke) (v) I

Dasbach, J.D. (Jeroen) (m) 4

Ton Janssen, P.M. (Math[s) (m) 5

IHendrix, R.J.W. (Ralph) (m) 6

Linders, E. (Eefje) (v) 7

van de Schoot, H.A.A. (Henk) (m) I

Notten, M.P.L. (Mark) (m) I

10Vloemans, Y.H.M. (Yvonne) (v) z
11Meeuwissen, M.A.M. (René) (m) L
12Smetsers, A.J.C.M. (Twan) (m)

13Sessink, E.A.M. (Eric) (m) I
14Luiting, S.B. (Bas) (m)

15van Ovcrdijk, C.H.M. (Corine) (v) I

3 3
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Lijst 6 - D66

.1

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfsr.
Begin rechts met het laaiste cÍfer.

Zet in elk vakje óén cijfér.
Begin rechls met het laalste cÍfêr.

18/19

Wemelsfelder, M. (Marienette) 1

Sauer, H. (Harry) 2 lo
Verouden, W.J.A. (Willèm) 3 5
Koonings, J.M.L. (Jan) 4 j
van den Berk, C.C.M. (Carel) 5

van Wezel, S.H.W.F. (Saskia) 6 3
Sauer, M. (Marijke) 7 I

MutsaeÍts, D. F.L.E.M. (Diederik) 8

Steggink; F. (Fons) I

van Laarhoven, A.J.J.A. (Ad) 10

de Bresser, M.A.E. (Marlin) 11

4
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Bijlage
(alleen in !: V3ortopige teiling op tijstnÍveaute vulten bij schorsing stemopn"^',,r-i.
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í-CDA

2 - De Gewone Man

3 - Dorpsvisie

Sociaal Progressief Oirschot

5.WD

6-066

Listnummer en listnaam
Aantal stêmmen

'"n,.,"Í,il'l!',11ïï:ïï: :,ïi:;
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