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Model N í 0-í

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Son en Breugellnmaart2022

Gemeente Son en Breugel

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 corect 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 afloop van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal

.)

Stembureau I
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1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau

Gemeentehuis, Raadhuisplein I
Raadhuisplein 1, 5691 AL, Son en Breugel

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstiiden (van - to0

07:30 21:00

1b

Nummer
stembuÍeau

íc

x
o

Stembureaugegevens tijdens tel li 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 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).

1
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Sneijers

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

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembuÍeau:

Dag Maand Jaar
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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.
lndien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen.
Sfreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Ruimte vooÍ 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 tTbE

c

Tel oP + Tel oP +

B

I

U gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten.
Het aantalgetelde stemmen moet gelijk zijn aan het aantaltoegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

E u'{0
F g

Ruimte voor coÍreclie

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.

--------JeloP + Tel op ,

G

Llï

Stembureau I
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ls er een verschil Íussen 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 sifuaÍies heeft geconstateerd.

Er zfin móór stembi[etten geteld. Noteer hoeveel stemblljetten 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 mlnder 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 I
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t-Êffi

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 kaezers tijdens de stemming
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Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Varbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de sÍemóus was vol en er was geen

tweede sÍembug het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beihvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzoderheden en vermeld hoe vaak hier spnke van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bflzonderheden

o

't-)

Stembureau I
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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.

Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek g.

Datum:

Dag Maand Jaar

LO L7
Naam voozitter

I I

Namen

6 .t=. 4 ttl -S r"zrvr.zrvr.{-rrl)

5
(( 3

6 L g/ wt

7 s.l
I (' r-fl*an ó&a-' l,<oe'd<->
I C-t U&-\ TL
10 t

11

12

13

14

Stembureau I
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Stembureau 1
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau I
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Lijst I - DorpsVlSlE

Naam kendidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakjs cijfeÍ
Begin rechts met het laatste cijfeÍ

13/21

Heeren, R.S. (Remco) 1 I t q
de Jong, J.D. (Jelle) 2

I 7
Horden, W.K. (Willie) 3

I LI

van de Weideven, M.M.J.H. (Malou) 4 '2, B
Meulenbroeks, F.P.J. (Frans) 5 t q
de Bruin, J.L.M. (Jos) 6 t 6
Babin - Warmoeskerken, Y.A. (Yvonne) 7 7
Frenken, J.P. (John) 8

I
van Boxtel, M.L.J. (Mark) I Ll
Meulenbroeks, R.P.M.K. (Rob) 10 4
Groenemans, T.A.M. (Theo) 11

I h
Merks, A.H.G. (Ton) 12

2
Vogels, H.J.M. (Henk) 13 4

14Reuvers, J.G.M. (Jorg)

Frenken, F.P. (Femke) 15
1,

Afsari, K. (Kouros) 16

Jansen, H.P.J. (Henri) 17 7
Kat - de Jong, M.P. (Marianne) 18 Ll

van Eembergen, B. (Bjorn) 19
7

van der Avoort - Doreleijers, E.W.A.M. (llse) 20 +
van Doleweerd, M.J.J.C. (Maurice) 21

MeÍks, J.L.A.F. (Hans) 22
I

van der Hofstad, P.T. (Perry) 23 L
Merks, L.A.G.M. (Albert) 24 1
de Jongh, M.J. (Marjan) 25

Bíoks, W.J.A.H. (Wilco) 26 L
van Doleweerd, P.M.T. (Nell) 27 í

1 4 L(

rfrlEEtÍ
op+

z o L(

Zet in elk vakie één cijÍer.
Begin rechts met het laatste cïÍer.

Stembureau I
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Lijst 2 - \A/D

Naam kandldaat / lcnddaahummtr

Subtotaal

Asntel slemmen

Tel op +

Zd in 6lk vakle óón dfer.
B6gh ÍBcfits met hdlaabiêdjfer.

drÍêr.

11/21

Melks, M.A.M. (MaÍllen) (m) 1

I t) n
Pasanea, J.P. (Don) (m) 2 Á
Pulles, M.J.S. (lilarco) (m) 3

L t
Dlksra, R.H.M. (Rob) (m) 4 Á
Segers, l.P.M. (lmke) (v) 5 7 tl
Rooljak'kerc, P.L.M. (Els) (v) 6 t n
van het Nederend, F.W. (Fred) (m) 7

I
Teunissen, M.H.P.M. (Marcel) (m) 8

L Ll

Dekker, M. (Mees)(m) I
I

VoÍtman, K.H.(r\ees)(m) í0 1 Ll

2 I

Stembureau I

B€gln rcób m€t lrd laabto dib.
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Lijst 3 - CDA

)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk cífeÍ
Begin rechts met het laatste cÍfeÍ

15/21

Bonnier, M.L.M. (Mireille) (v) I L L L
Boersma, J. (Jan) (m) 2

I r{

Hulsen, H.C.G. (Henk) (m) 3 L ï
van Beers, M.H.J.M. (Giel) (m) 4

van Steenhoven, G.J. (Gert Jan) (m) 5 t q
Limpens, C.H.L. (Camille) (m) 6

I

Avci, N.A. (Aleyna) (v) 7 +
Vink, A.F. (Albert) (m) 8

den Hamer, C. J. (Lia) (v) I
I

Hulsen, K.W.H. (Kris) (m) 10 7
Scheepens, G.M.C. (Geraíd) (m) 11 ?
Corbijn, H.B. (Bert) (m) 12

Verhagen, M.A.C. (Rinus) (m) 13

Scholtens, F.H.J. (Frans) (m) 14

Douma, A. (Anne) (m) 15

Werner, H.D.M. (Hans) (m) 16

Hensen, A.T.M.J. (Ad) (m) 17 L

ila 17

IT|IEETN

--.TeloP +

a
Zet ciiÍer.

Stembureau I

Begin Íechts met het laatste cÍÍer.



Lijst 4 - Dorpsbelang Son en Breugel

Mdel N l0-1 P,€Ee*wá,aal van @n stemburcau

Subtotaal

Aental stsmmen

Tdop+

Zot in 6lk lrakÍr óén drÍ6r.
Begln Í€dtls mol h6t laalsto dif6r.

Zet in dlÍer.

16/21

@ossens - Junler, C.J. (Jose) (v) 1 q I

Ivan Beek, M.J.A. (Maanen) (m) 2
I

I 3BÍocken, E.T.M. (Elly) (v) 3

Brouwers, J.F.X.M, (Jan Frans) (m) 4 t 1,

van Tumhout C.E.M.J. (EeQ (m) 5 1
van der D,onk, D.T. (Daan) (m) 6 í
Muller, A, (Anke) (v) 7 ?
\ran der Looij, M.P.C (Rlnl6) (m) I I
van der Hooft, W.F.J. (Wim) (m) I

l
10Rattink, JÁ.J. (Jan) (m)

't1Muller, J.T.M. (l'lan) (m) 2
't2Goossens, R.A. (Ruud) (m) I
13Visser, R. (Robert)(m) I
14BeÍgmans - Venekamp, L. (Leny) (v) I

FI

t ,1
I

Stembureau I

Bsgln í€d|ts het laatste c||feÍ.
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aanlal slemmen

van Dam, J.J.J. (Joris) 1 tt h
Grevink, S. (Steven) 2 I
Peek, Y. (Yoram) 3

7
CoÍsten, S. (Sylvia) 4 (,1 l
Buurke, W.J. (Willem) 5

I

van Weperen, l. (llse) 6
I +

van Dam, C.P.J.H. (PeteQ 7
I

PompeÍ, A. (Albert-Jan) 8 7
Paulen, A.J. (Adriaan Jan) I

SleenbakkeÍs - Kums, J.J.J. (Johny) 10
l

Coensen, C.A.W. (Cor) 11 2
Wilcke, R.P. (Rob) 12

Lourinho da Silva, B. (Bas) 13 L
Overbeek, J.C.H. (Hans) 14

van Dam - van Weert, M.H.G. (Marjet) 15

Buijs, E.C.J. (Eugène) 16

Oosting - Visser, H.C. (Herma) 17

Bijlsma, J.C. (Johan) í8 Ll

Mul, J.B. (Han) 19 L
Daenen, R.P.J. (Raf) 20

Tel op +

Subtotaal

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

17/21

Lijst 5 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS

T€l oP +

\ ?.tf

lLíEElÍ

+ffiy
Zêt in elk vakie één cÍÍer.

Begin rechls met het laatste ctfer.

Stembureau 1



Mdel N íGí PÍor'ec-lwfuaalvaneen gemburcau

Lijst 6 - D66

Subtotaal

Aánlal slêrnman

Tdop+

Zot h dk naklo éán dÍor
Begln Íechts met hd halsle drf6r

Z€t in dk

t8/21

van Zudeten, M.H. (Monlque) Í a 6
2VeÍhagen, PÁ. (Flip) tt

Feueniegel, J.E. (J8qen) 3 7
Sanders, R. (Ruud) 4 Ir
de Goede, N. (Nhls) 5 4
van VleÍken, A.P.M. (Ton) 6 +
Moolj, C. (Stan) 7 +
Schuling - Supheed, H. (Hllde) 8 h
Schullng, F.H. (Franklin) I

I r{

Stembureau I

8€gln Í€dlts m€Ê hot laetsto cf€r.
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LijstT-VoorU

)

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aanlal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cÍÍer.
Begin Íechts mel het laatste ciifer.

JÍoloP+

19/21

HeldeÍs - de BÍuin, H.J.J.L. (Helga) (v) 1 a q
van der Putte - Verhoeven, M.A.P.J. (Marianne) 2
(v)

U
T /,

Nagtzaam, A.G.M. (Ton) (m) 3 tí
van Eerd, M.J.C. (Riny) (m) 4

I L
Philippi, S (Stephen) (m) 5

/,
Rutijna, H.M. (Hub) (m) 6

Kleywegt, P. (Peter) (m) 7 ,1

Beekink, R (Roy) (m) 8

Thunnissen, M. (Marnix) (m) 9
t A

10Jacobs, S.M.T. (Susan) (v) n
11van der Putte, A.M.C. (Aniek) (v) 1
12Kíol, G.R.J.J. (Ge0 (v)

13Helders, F.W. (Frits) (m)

14Breel, C.l. (Kees) (m)

Tambajong, R.A. (Rebecca) (v) 15

Holthuis, M.E.C. (Mayella) (v) 16
3

Merkx - van Schijndel, P.J.M. (Nelleke) (v) 17
I

van der Putte, B.C. (8en) (m) 18 z
Verhoeven, J.P.J.W. (Hans-Peter) (m) 19

Francken, J.A.J.G. (Jacques) (m) 20
I

Maas, A.H.G. (Ton) (m) 21

Slinger, R. (Rob) (m) 22

Geers, A.G.M. (Ton) (m) 23 2

\ a 1.,

ttiIE?.In

L
zat vakie cijfer

Stembureau I

Begin rechls met hot laatste cijÍer



M&l N 1È1 Pt@e$wbaal van een &nbwoau

Lijst 8 -

Subtotaal

Aanblstsírmm

Tel op r

Begin Í€drb mel het laaBt djf6Í.

Zet in 6lk diÍor

20/ 21

Spooren, P.A.W.H. (Peer) (m) 1 t q
vanWijk, M.J. (Matk)(m) 2 t

van Nlrnatt€n, C.C.A.M. (Claudla) (v) 3 4
van WanÍooij, A.L.H.M. (Anhue) (v) 4

Alhagleh, E. (Ezdehao (v) 5 x
van der Eerden, A.J.M. (Ad) (m) 6

') I

,*+

Stembureau I

B€gln Í€ób m6thollaabte cïÍ€r.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming) n y L
Let op: U vult deze bijlage alleen in als de vooaitter, 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 venicht. U vult de resultaten van de voorlopige telling op lijstniveau in
deze bijlage in. De definitieve telling verricht het stembureau de volgende dag.

LÍslnummeÍ en Aantal stemmen

Zet in elk vakje één cilfer.
Begin rechts met hel laatste cÍÍer.

1 - DorpsVlSlE

2.WD

3-CDA

4 - Dorpsbelang Son en Breugel

5 - Partu van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS

6-D66

7-VoorU

I

Stembureau I




