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Model N-10

Proces-verbaal van een stembureau
de verkiezing van de leden van van de raad van de gemeente Sluis op woensdag 16 maart 2022
Gemeente Sluis

\
j

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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la

Stembureau, locatie en openingstijden tijdens stemming
Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

I

Adres/locatie stembureau

1 1 Kftkgebouw OQzn WVxoeH
CfcstWg

Dag

Maand

Jaar

Openingstijden (van - tot)

LLöIq nL2o5> 5 10 71301'OHM

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke 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 hier de gegevens in.

Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

I

1c

Dag

Maand

Jaar

--------- -------------------1

Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is

cm

Vul hieronder in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.
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)

Achternaam

Dag Maand
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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.
Ruimte voor correctie

Aantal geldige stempassen

A

öZl

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

B

hH

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

C

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

□

i/0

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
Aantal ongeldige stembiljetten

E
E
[7

bo7
—

3

\
Telo
„ op

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.
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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
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
Mogeiijke 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.

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 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

o
7.

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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 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
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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 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Dag

Datum:

Maand

Jaar
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-

Naam voorzitter
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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.)

Lijst 1 CDA
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer
van de Vijver-van Deursen,
PE.M.

Aantal stemmen
1
</
2

Verkouter, D.M.
Boeije.A.M.

1
3

(>
1

Dekker, L.C.
de Croock, R.A.

5

t

6

1

Aarnoutse, J.
de Milliano-van den Hemel,
P.C.A.

7
8

Ie Grand-van Cuijck, S.M.
Paridaen, W.A.M.

9

/

i

3

10
Buijze, S,
11
Uitdewilligen, T.M.C.M.
de Koeijer, K.J.

/

12
13

de Hullu, I.J.
14
Bastïng PJ.
Ï5>
Oranje, W,
161
Kamphuis, L.
17
Ploegaert, PPM.

f
/

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

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

Lijst 2 VVD
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Werkman, J.
2
van Beek, M.L.L.C.
3
Thomaes, P.A.J.C.
4

? 7
i
ur
f 0

B
V

du Fossé, R.
Bast'ng-Kok, M.S.

5
6

Verduin, K.D.W.

l

7
Dankaart, D.L.D.S.
8
Luteijn, P.R.

t H
z

9
Almekinders, C.J.
10
Flikweert, L.E.

/

11
Castelijn, T.F.
12
Kruidhof, J.
Ï3l

3

Dikker, B.E.C.
14
Boon, S.

1

15
Apers, B.J.W.

f
16

Foks, K.
17

l

Mesuere, H.B.L.
18
de Jonge, C.
19

11

Provoost, J.J.
20
Suurmond, J.

1

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

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

Lijst 3 Politieke Vereniging Lijst Babijn
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Babijn, F.
2
Elfrink-Bliek, N.M.
Loonen, P.J.C.
van de Wouw, E.J.

3

3i

4
5

Westerweele, P.

1

3
l

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

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

Lijst 4 Nieuw Gemeentebelang
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer
Poissonnier-Dekker, M.J.

Aantal stemmen
1

L0

2
Riemens, N.C.A.
Stedehouder, C.

3

/0
/

4
van Deursen, K.E.M.
Calon, V.A.O.

5
6

Mabelis, I.

/
7

Paridaen, E.T.A.
Nelisse, C.J.

8
9

de Vreeze, S.T.M.

t
i

10
Verbeke, J.E.M.
de Smit, D.

11
12

Rosendaal, A.

f

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

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

Lijst 5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Evers, R.P.
Kramer, J.A.

2
3

Elfrink, J.A.

53
/ 7q
X|

2,
4

Butter, J.H.C.
5
de Lijser, M.P.J.
6
Champion, S.L.M.
7

t

Bouwens, M.W.
8
Akleem, H.
Quataert, P.D.

9

1

10
Schoone, A.H.M.
Kruidenier, W.
van Vlaenderen, L.P.H.M.

Hl
11
12
13

Vermeulen, L.

H

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

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

o

Lijst 6 SP (Socialistische Partij)
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer
Eversdijk, R.L.

Aantal stemmen
1

1
2

van Heijst, D.C.

\

3
de Vries, T.

/
4

Riemslag, C.P.T.M.

l
5

de Vlieger-Snoeijer, BK.
6
Gons, G.J.

L

7
Westland, C.J.A.M.
8
Spitter-Geerse, B.B.J.
Van Haelewyn, K.B.M.

9

Y
/

10
Gallee, C.A.M.A.
Zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met het
laatste cijfer.

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

Lijst 7 GROENLINKS
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Beijersbergen, R.B.A.
2
Verherbrugge, J.W.D.
van Vliet, W.

± (
ij

3
4

Durenkamp-Martens, L.M.

r
f

5
Hermans, E.A.R.
6
Hillebrand, M.

/

7
Puyenbroek, J.A.
Huigh, W.J.

8

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

Zet in elk vakje één cijfer
8egin rechts met het
laatste cijfer.

Lijst 8 Sluis Lokaal
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
1

Scheppers, A.H.M.
van Oostenbrugge-Bertou, M.

3
Keijmel, S.J.
4
Tanghe, C.E.B.
5

Quaak, J.A.

6

Willemsen, D.

23

2

tL
/ 0

32

Naam kandidaat/
Kandidaatnummer

Aantal stemmen
28

de Nijs, C.S.A.

29

van Waesberghe, AHA.

30
de Vriend, D.
Bolijn-Hertzberger, C.R.A.F.A.

31

3

U- CL
I
£

Meesen, L.M.
8
Gijsel, F.J.C.M.

i
9

van den Broecke, L.H.

10

Hubregtsen, IJ.

11

Temmerman, L.M.

3

12

Carels-Steenbergen, M E.

l
13

Kornelis, MP.

141
de Putter, A.J.
15

vanAlphen, T.S.

16

8asting, A.C.

17

ü

van Rie, S.H.
18

Jansen, D.A.A.M.
van Heel-van den Abeele, J.J.

19
~20

Pielaet, T.
de Wever, A.A.
Moerman, A.L.

21

z
22

/
23

8eeke,A.

24
Wieme, E.C.B.
Faes, FP.E.
van Oostenbrugge, S.C.M.

1

25
26
27

Traas, R.

Tel op

Subtotaal

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

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

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

19

Lijst 9 Forum voor Democratie
Naam kandidaat/
Kandidaatnummer
Claerhoudt, I.C.F.
Van den Bosch, J.G.L.
Koens, C.
Oordt, E.

Aantal stemmen
1

1

2
3

1

4
5

Beun, E.L.A.
IJben, M.W.

H
6
7

van der Steldt, B.
8
Provoost, K.
Selen, C.

9
10

o

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

O

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.

Ujstnummer en lijstnaam

aantal stemmen

1.CDA
2. VVD
3. Politieke Vereniging Ujst Babijn
4. Nieuw Gemeentebelang
5. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
6. SP (Socialistische Partij)
7. GROENLINKS
8. Sluis Lokaal
9. Forum voor Democratie

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

O

