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Proces-verbaal van een stembureau
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De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beuningen in maart 2022

Gemeente Beuningen

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.
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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

2/20

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

MFA 't Hart Ewijk
Den EIt 17, 6644 EA, Ewijk

Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

·Ir«].____16_-_03_-_20_2_2___,, ,

1 b Stembureaugegevens tijdens telling
Als de telling op eenandere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

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

I 1-1 I

1 c 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.

• Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
O Een stembureau met beperkte toegang.

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

Stembureau 8
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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) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (van - tot)
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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.

Aantal geldige stempassen [ [A]
E,-

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- ofkiezerspas) I BI
H¢-

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente) ._Ic_._l _

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

Ruimte voor correctie

78¥ I I
lol> I !

'
0 I l
Tel op+ Tel op+

13 I I
/

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

Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat r~J 8223]
I[]

::=A=a=n=ta=l=o=n=ge=l=d=ig=e=s=te=m=bi=lje=tt=e=n===================:::::, rG·I
Aantal blanco stembiljetten slll;---

s]
Eelop+ Telop+

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) II_· .____8....;;._,j-1-3__.I
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

5/20

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 I
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.

I Ir

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 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)

Stembureau 8
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6. Bezwaren van kiezers

6/20

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 ofblanco
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

Stembureau 8
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

7120

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ofmeer stembureau/eden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen
tweede stembus, het brandalarm ging af en het stemlokaalmoest 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

Stembureau 8
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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 stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

8/20

Dag Maand Jaar

ooom: [6]-[os]-[2z2]

Naam voorzitter

V
Namen stembureauleden

[•l.va il

s [E. ooi

10

1i
12

13

14
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Stembureau B
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Bijlage 1 : aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 8
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Lijst 1 - Beuningen Nu & Morgen

13/20

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Cobussen, P. (Pascal} (m} 1 l 2 4
van Ewijk, E. (Eric) (m) 2 I 0
van Aalten, H. (Diny) (v) 3 l 3
Bannink, N. (Nicole) (v) 4 s
Groenen, G. (Dave) (m) 5 2 g
Stevens, M. (Thijs) (m) 6 q

7 -Arians, RA (Robin) (m)

Engelen, F. (Frank) (m) 8 l 7¥
Mars, FD (Floris) (m) 9 i

Kersten, J. (Jan) (m) 10 6
Janssen, J. (Jos) (m) 11 2
Wattenberg, F. (Frank) (m) 12

Prudon, M (Mo) (m) 13

Verploegen, GH (Herbert) (m) 14 {
Hulsen, E. (Eva) (v) 15 4
Termeer, CW (Kees) (m) 16

van de Geer - van den Broek, G. (Gerrie) (v) 17

Jeurissen, G. (Bert) (m) 18 l 5
Bijmans, WA (Wiel) (m) 19

Bannink, N. (Niek) (m) 20

van Dijk, H. (Riëtte) (v) 21

Verduijn, WJ (Wim) (m) 22

van Beuningen, R. (Roel) (m) 23

Evers, J. (Jan) (m) 24

Aalbers, H. (Herbert) (m) 25

van Haaien, J. (Jeroen) (m) 26

de Klein, W. (Wouter) (m) 27

Waumans, K. (Kris) (v) 28

Zegers, Ph. (Piet) (m) 29

de Kanter, R. (Rob} (m) 30 2.
Moolenaar, F (Freek) (m) 31

Burgersdijk - Honcoop, C. (Carla) (v) 32 3
van Beuningen, L. (Leo) (m) 33

de Klein, P. (Piet) (m) 34

Subtotaal

Tel op+

[2l3I7] Subtotaal t
Tel op+

[a

Stembureau 8

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

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

Totaal 1 + 2
Ieop#

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



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 2 - CDA

14120

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Meijer, J.G. (Agnes) (v) 1 £ s
Preijers, D.F. (Dave) (m) 2 3 q
Schaftenaar, D.W.A.C. (David) (m) 3 V

Dijkstra, J.L. (Jan) (m) 4 I
Rengers, J (Jochen) (m) 5

Peters, M.J.W. (Marcel) (m) 6 5 {
Cobussen, J.A.W. (Hans) (m) 7 2
van Boekel, E.J. (Edwin) (m) 8

Martinus, R.M. (Rob) (m) 9 8
Mentink, A.A. (Fons) (m) 10

Keijzer, C (Christiaan) (m) 11 l
Broeders, J.M.A. (Angelique) (v) 12 2
de Turck, M.T.G. (Martien) (m) 13

van Ravensteijn, W.G.M. (Wilhelmien) (v) 14 -0
Romviel, W.J.A.M. (Lidwine) (v) 15 l i
Veens, T.H.W. (Theo) (m) 16 3
Janssen, J.C.A.M. (Jos) (m) 17 6
van den Hurk, A.G.H.R.M. (Agnes) (v) 18

van Bergen, T.J.M. (Theo) (m) 19 i
Geesten, J.C.A. (Jan) (m) 20 2
Boerakker, T.J. (Theo) (m) 21 2-
van der Heiden, A.J.J. (Guus) (m) 22 I

Tel op+

Subtotaal

Stembureau 8

[2F[]
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

[3[L3]
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3- VVD

15/20

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

van den Heuvel, K.C. (Karin) (v) 1 t 0 I
Rengers, E.A.W. (Erwin) (m) 2 l 3
Woutersen, G.P.B. (Guido) (m) 3 i
Torenbeek, S.E.N. (Sophie) (v) 4 ,6
Loeffen, G.H. (Ger) (m) 5 l I
Janssen, P.D.A. (Petra) (v) 6

Hakse, A.B. (Amold) (m) 7

Poot, J. (Jacqueline) (v) 8 j

Torenbeek, R. (Richard) (m) 9 î
Hobo, S.J.M.C. (Sjoerd) (m) 10

Sengers, E. (Esmay) (v) 11 { 6
Goossens, P.J.M. (Peter) (m) 12 I 2
Loeffen, S.W.F.M. (Sjoerd) (m) 13

Pranger, M.J.C. (Mathijs) (m) 14

Loeffen - Gruitrooij, M.A.M. (Marloes) (v) 15 i
Plaizier, H. (Henk) (m) 16 5

Tel op+

Subtotaal

Stembureau 8

["
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 4 - GROENLINKS

16/20

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Houben, F.M.H.P. (Frans) (m) 1 i ¥
van Teaseling, F. (Freek) (m) 2 2
Lukker, G. (Geeske) (v) 3 J q
Bril, J.G.M. (Jaap) (m) 4 I~
Wenting, B.J.M. (Diny) (v) 5 9
Los, S. (Sjoerd) (m) 6

Schoutsen, T.G.M. (Theo) (m) 7

van Teeseling, L. (Liam) (m) 8

van Sommeren - van den Hurk, F.M.A. 9 2 9(Francien) (v)

van Koolwijk, W. (Weike) (v) 10

van den Hoek, A.J.M. (Anne-Marie) (v) 11 i
van der Kolk, M. (Mike) (m) 12

Stronkhorst, W.D. (Taco) (m) 13

Maris, J.C.H. (Ine) (v) 14

Claassen, T.A.J.H.M. (Theo) (m) 15

van Hapert, A.M.E.J. (Mieke) (v) 16

van Sommeren, T.A.M. (Theo) (m) 17 I
Muijres, J.J. (José) (v) 18

van der Duyn, W.J.G. (Willem) (m) 19

Rusu, M. (Mihaela) (v) 20

Hobbelen, P. (Patrick) (m) 21 I

Weersink, W.J.P. (Wouter) (m) 22 I

Tel op+

Subtotaal

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

Stembureau 8

Totaal 1
Teo°

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

17120

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Steeg, A.M. (Alwin) 1 5 €
Lam, P.G.M.M. (Peter) 2 8
Oosting-Adriaansens, J.M.A. (Hanneline) 3 { 3
Canoy, V.C.M. (Veronica) 4 3
Ahsmann, P.C.W. (Peter) 5 l
van den Broek, S. (Sydney) 6

de Witte - van der Ent, C.L.M. (Liane) 7 i
Kuppens, R.M. (Roel) 8

Peereboom, H.J.B. (Henk) 9 2
Oomen, H.C.J. (Eric) 10

Driessen, J.J. (Hans) 11

Vermeulen, I.M. (Ingrid) 12 i
Oor, W.G. (Leonie) 13

Deutekom, A.S.M. (Arjan) 14

Peereboom, M.M.E.C. (Merel) 15 \
van Caulil, 1.G.M. (Ingrid) 16

Derks, J.D.W. (Jesse) 17

Langedijk, E.S. (Erik) 18

Tel op+

Subtotaal

Stembureau 8

[el
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op+

[l6]
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - SP (Socialistische Partij)

18/20

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Swartjes, J.M.S. (Jos) (m) 1 2 -{
Asik, E. (Emine) (v) 2 l 6
van Barneveld, B. (Brand) (m) 3

Avastia, A.J. (Adnan) (m) 4 2
Dahlmans, R.M.M. (René) (m) 5

van Ooijen - van der Steen, W.E. (Willeke) (v) 6 5
Keljser, J.H. (Henck) (m) 7

Buiter, S. (Stephan) (m) 8 9
van Ooijen, H. (Herman) (m) 9 2.
Bruning, C.J. (Cor) (m) 10

Jongkind, J.W. (Janny) (v) 11 I 3
Post, A.J. (Albert Jan) (m) 12 j
Degen, T.H.H. (Theo) (m) 13 I'

Tel op+

Subtotaal

Stembureau 8

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

Totaal 1
Telop +

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 7 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

19/20

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Versluijs, S. (Sijmen) (m) 1 i -4
Crezee, H.J. (Hans) (m) 2 3
Jacobs, A.F. (Ton) (m) 3

Jissink, K. (Kristel) (v) 4 8
Smith, E.C. (Ekko) (m) 5

Bronsema, E.R. (Ina) (v) 6

Statema, L.S.C. (Bert) (m) 7

Elvers, J.W.H. (Hans) (m) 8

Repkes, W.M.M. (Wil) (m) 9 j
Elvers - van der Marck, C.J.M.T. (Ine) (v) 10

Dekker, A. (Aafke) (v) 11

Goeman, J.G.M. (Hans) (m) 12

van Ingen, C. (Cees) (m) 13

Tel op+

Subtotaal

Stembureau 8

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

Totaal 1
Ialop¢

[2]6]
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)

20/20

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- Beuningen Nu & Morgen 2 4 2
2-CDA 2 0 3
3-VVD i } l
4- GROENLINKS B 2
5- D66 8 b
6-SP (Socialistische Partij) 7 3
7- Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 2 6

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