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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 Breugelinmaart2022

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 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

Stembureau 6



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 2/ 21

6

1a Stembureaugegevens tiidens stemming

Nummer
stembuÍeau Adres/locatie stembureau

De Boerderij, Leeuwstraat 2
Leeuwstraat 2,5694 VR, Son en Breugel

Dag Maand Jaat

16-03-2022

Openingstiiden (van - tot)

07:30 21:00

1b

Nummer
stembuíeau

1c

Stembureaugegevens tijdens tel li ng
Als de telting op een andere tocatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in.

Dag Maand Jaar Openingstiiden (van - tot)

(,^. ; Vc(^
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.

C Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.

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

l', raq<t 3
6

.LO LLI 6 dl
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar

R. Verreijt
I 6 oj 7-o 2-2 o7 Oo

ol ttM.M.B van den Heuvel - Verhappen l) J.< 7c: )L

c.M

C.J.M

van der Willigen - Boer

Rombouts

t( D9 )o)7 OL /5-

Ió o-( )ol7

tí ).o' )6?7

3í rí

o{ It

H.J.J.

Schouten

Keeren t6 0\ LOLL t7 qt

oCrKeuning

van Osch

tí oJ Tà LL

P.C t6 c>\6-ó LL tq qe

A.A.M de Laat t( óJ Lo 2 ? r!' r5'

A.M.H Swinkels - van de Gevel t6 OR LO }) LA qC

J.E.M Swinkels o3 ')

ir' o3 )cr 7-?D.M.H.M van Heeswijk Zc) c<

L

J

zo

Uren (van - tot)

(C) L,ó

to Lto

\ oa

,5' 4ê

I 5' B ír'

(5- óó

o Qo

to Q6

ló qó

o Qo

I,O QÓ

lo Qo

ll t-l
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Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen getdige stempasse4 volmachtsbewijzen en kiezerspassen rn bii 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 vakies doen.

SÍreep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak.

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schrifteliik 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 $ o3

B f7

Tel op +

Ruimte voor coÍrectie

Tel oP +

c o

r 6o

lJ gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljeften.

Het aantal getelde stemmen moet geliik ziin aan het aantaltoegelaten kiezers (D = H).

Vul hieronder de aantallen in en teldeze bii elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

Totaa! aantal getelde stemmen ( E + F + G = H )

ts het aantat toegelaten kiezers niet geliik aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.

E ís 7-

Tel op+

Ruimte voor coríectie

-JdoP 

+

F 3
G 0

s'60
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ls er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (ubriek 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 slÍuaÍies heeft geconstateerd.

Er zijn méór stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zljn 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

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 6
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Hebben aanwezlge kiezers bezwaren geuit?

Bezwaren zijn klachten of opmerkingen van kiezers.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau is rnoeilijk fureikbaar, er staat meer dan

één persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bemrraren 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 meÍ de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonqgegevens van kiezers,

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

Stembureau 6
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Waren er onregelmatigheden of b'tjzonderheden tijdens de stemming en teiling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren te laat of zijn niet gekomen, de stembus was vd en er was geen
tweede sÍemóus, het brandalarm ging af en het stemtokaat moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beihvloedde n 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

'I

t

J

Stembureau 6



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 8/21

Noteer in deze rubriek cle 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 alteen de namen in.

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

Datum: tó
Dag Maand Jaar

o.} )o77

Naam voozitter

rct^. JaraYz 4
Namen stembureauleden

ou O 5c-

5
( á\- Lo*.'--l-È\\r^

6

7
c

0-

8 f).,fYrn Q r)oÀ \,llp.qulr,ilr
I
í0

11

12

13

14

Stemhureau 6
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 6



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stambureau

Lijst I - DorpsvlslE

Naam kandidaat / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje één cijfer.
8€9in Íechts met het laatste cirfer.

13/21

Heeren, R.S. (Remco) 1 f 6
de Jong, J.D. (Jelle) 2 J
Horden, W.K. (Willie) 3 3
van de Weideven, M.M.J.H. (Malou) 4 L +
Meulenbroeks, F.P.J. (Frans) 5 I o
de Bruin, J.L.M. (Jos) 6 q
Babin - Warmoeskerken, Y.A. (Yvonne) 7 J
FÍenken, J.P. (John) 8 L
van Boxtel, M.L.J. (Mark) I L
Meulenbroeks, R.P.M.K. (Rob) 10

I

Groenemans, T.A.M. (Theo) 11
1,

Merks, A.H.G. (Ton) 12 o
Vogels, H.J.M. (Henk) 13 L
Reuvers, J.G.M. (Jorg) 14 0
Frenken, F.P. (Femke) 15 I

Afsari, K. (Kouros) 16
I

Jansen, H.P.J. (Henri) 17
I

Kat - de Jong, M.P. (Marianne) 18 o
van Eembergen, B. (Bjorn) 19 o
van der AvooÍt - DoÍeleijers, E.W.A.M. (llse) 20 I L
van Doleweerd, M.J.J.C. (Maurice) 2'l L
Merks, J.L.A.F. (Hans) 22 o
van der Hofstad, P.T. (Perry) 23 0
Merks, L.A.G.M. (Albert) 24

t
de Jongh, M.J. (Marjan) 25 0
Broks, W.J.A.H. (Wilco) 26

I

van Doleweerd, P.M.T. (Nell) 27
,3

3 L

ft.aEEf
op+

t 3 7-

Zet in elk vakje één cijíer.
Begin Íechts mst het laalste cijfer.

Stembureau 6
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Lijst 2 - \ruD

Naam kandldaat / Kandldaalnumm6r

Subtotaal

Aanlal stsínm€n

Têl op +

Zot ln dk vak e óón difq.
B6gln rftlib met het laatste dfor.

Zetln dk diÍ€Í.

14 /21

MeÍks, M.A.M. (Madlen) (m) 1 L I
Pasanea, J.P. (Don) (m) 2 lí
Pullee, M.J.S. (Marco)(m) 3 è
D0kstÍa, R.H.M. (Rob) (m) 4 0
Segers, LP.M. (lmke) (v) 5 5
Rooijakkers, P.L.M. (Els) (v) I 0
van het Nederend, F.w. (Frcd)(m) 7 o

Teunissen, M.H.P.M. (Matcel) (m) 8 1.
Dekker, M. (Mees)(m) 9 0
VoÍtman, K.H. (Kees) (m) í0 2

a L

Stembureau 6

Begh r€ób met het laabte cifeÍ.
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Lijst 3 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaalnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakiê éón cijfer
Begin rechts met het laatste cijÍeÍ

I
I,

15/21

Bonnier, M.L.M. (Mkeille) (v) 1 q I
Boersma, J. (Jan) (m) 2 a *
Hulsen, H.C.G. (Henk) (m) 3

T 0

van 8eers, M.H.J.M. (Giel) (m) 4 o
van Steenhoven, G.J. (GeÍt Jan) (m) 5

Limpens, C.H.L. (Camille) (m) 6 o
Avci, N.A. (Aleyna) (v) 7 s-
Vink, A.F. (Albert) (m) 8

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

C)

Hulsen, K.W.H. (Kíis) (m) 10 O
Scheepens, G.M.C. (GeraÍd) (m) 11 cl
Corbiin, H.B. (Bert) (m) 12 6
Verhagen, M.A.C. (Rinus) (m) 13 o
Scholtens, F.H.J. (Frans) (m) 14 a
Douma, A. (Anne) (m) 15 o
WeÍner, H.D.M. (Hans) (m) í6

0
Hensen, A.T.M.J. (Ad) (m) 17 0

8 3

IT'IEII
T€l oP +

v
Zet in vakie ciifèr

Stembureau 6
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Lijst 4 - Dorpsbelang Son en Breugel

Mdal N 10-1 Proce&verbaal van een stembureau

Naam kandi&at / KandidaatnummsÍ Aanlal sl€mmsn

C'oossens - Junier, C.J. (Joce) (v) í 3 (
van 8eek, M.J.A. (Maarten) (m) 2 z
Bíocken, E.T.M. (Elly) (v) 3 +
Browvers, J,F.X.M. (Jan Frans) (m) 4

9
van Tumhout, C.E.M.J. (EeO (m) 5

3
van der Donk, D.T. (Daan) (m) 6 2
Muller, A. (Anke) (v) 7

3
van der Looij, M.P.C (Rinie) (m) 8 o
van der Hooft, W.F,J. (Wm) (m) I t

Rattink, JÁ.J. (Jan) (m) 10 L
Mull6r, J.T.M. (Han) (m) 11 o
Goossens, R.A. (Ruud) (m) 12

Vlsser, R, (RobeÍt) (m) 13
I

Bergmans - Venekamp, L. (Leny) (v) 14
5

Tol op +

Subtotaal

z€t in €lk vakie é6n dÍer.
B6gin rodrts m€l het laatste ciÍor.

zet ln elk vakje éón dif6f.
B€gin Íedlls met h€l laatslo dJÍ€Í.

16/21

I l"

Él-k

Stembureau 6
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Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

van Dam, J.J.J. (Joris) 1 4 ê/
Grevink, S. (Steven) 2 3
Peek, Y. (Yoram) 3 o
Corsten, S. (Sylvia) 4 L I

Euurke, W.J. (Willem) 5 q
van Weperen, l. (llse) 6 í
van Dam, C.P.J.H. (Peter) 7 o
PompeÍ, A. (AlbeÍt-Jan) 8 I
Paulen, A.J. (Adriaan Jan) I l
Steenbakkers - Kums, J.J.J. (Johny) í0 0
Coensen, C.A.W. (Cor) 11 0
Wilcke, R.P. (Rob) 12 0
Lourinho da Silva, B. (Bas) 13 a
Overbeek, J.C.H. (Hans) 14 L
van Dam - van Weert, M.H.G. (Marjet) 't5 o
Buijs, E.C.J. (Eugène) 16 o
Oosting - Visser, H.C. (Herma) 17

7-
Billsma, J.C. (Johan) 18

I
Mul, J.B. (Han) 19

20'Daenen, R.P.J. (RaÍ)

0

0

Tel op +

Subtotaal

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

17/21

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

.)

------TeloP 
+

x q

rcIEEIII

4*
Zet in vakie één cijíer.

Stembureau 6

Begin Íechls met het laatste cijÍer.



Mdel N lÈl P'?Ée*wrbaal van @n *embur?,au

Lijst 6 - D66

flaam kandldaat / lGndldaalnumm€Í

Subtotaal

Aántal stemm€n

Tdop*

Zet h on( \,akFéár djÍs.
Begh r€óts met hollaablo cijís.

18/21

van Zwieten, M.H. (Monlque) 1 L I
VeÍhagen, P.A. (Fllp) 2 L
Feu€íÍlegel, J.E. (J0Een) 3

t 5t
Sanders, R (Ruud) 4 L,

de Goede, N. (Niels) 5 0
van Vleften, A,P.M. fion) 6 o
MooU, C. (Stan) 7

I 0

Schuling - Suph€en, H. (HlHe) I 0
Schullng, F.H. (Franklln) I I

t 6r-|

Zet ln €k

Stembureau 6

Bogln rcdltsmeth3tlaabte
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LijstT-VoorU

Naam kandidaat / KandidaatnummeÍ

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

Zet in elk vakje éón cijíer.
Begin Íechts met het laatste cÍÍer.

)

Tel oP +

Zet in elk vakje cijíer,

19/21

Helders - de Bruin, H.J.J.L. (Helga) (v) 1 L, I
van der Putte - Verhoeven, M.A.P.J. (Marianne) 2
(v) t cl
Nagtzaam, A.G.M. (Ton) (m) 3 I
van Eerd, M.J.C. (Riny) (m) 4

,ï
Philippi, S (Stephen) (m) 5 (t

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

Kleywegt, P. (Peter) (m) 7 ó

Beekink, R (Roy) (m) 8 0

Thunnissen, M. (Marnix) (m) I
I

Jacobs, S.M.T. (Susan) (v) í0
I

van der Putte, A.M.C. (Aniek) (v) 1',| 3

Krol, G.R.J.J. (Ger) (v) 't2 b

Helders, F.W. (Fíits) (m)
'13

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

I
Tambajong, R.A. (Rebecca) (v) 15 Ít
Holthuis, M.E.C. (Mayella) (v) 16 (t
MeÍkx - van Schijndel, P.J.M. (Nelleke) (v) 17

0
van der Putte, B.C. (Ben) (m) 18

o
Verhoeven, J.P.J.W. (Hans-Peter) (m) 19

0
Francken, J.A.J.G. (Jacques) (m) 20 o
Maas, A.H.G. (Ton) (m) 21

ó

Slinger, R. (Rob) (m) 22 0
Geers, A.G.M. (Ton) (m) 23

0

/lq

fftiEEtÍ

íyr

Stembureau 6

Begin íechts met het laatste ciiíer.
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Lijst 8 -

tlaam kanddaat / lcndidaeln(mms

Subtotaal

Aanlalstemrndr

Tel op +

Zol h €k \rakF áón diÍ€r.
Eegh Írchtsmoth6t laaBlo dltu.

Zot ln dk \rakie dÍêr.

20/21

Spooren, P.A.WH. (Peeo (m) 1 t Í

rran WJk, M.J. (Matk) (m) 2 o
van Nijnatten, G.C.A.M. (Claudla) (v) 3 .,
van Wanroolj, A.L.H.M. (Anigue) (v) 4 o
Alhagleh, E. (Ezdehar) (v) 5 7

ó\ran deÍ EeÍden, A.J.M. (Ad) (m) 6

I
L
L
L
L

t I

Stemhureau 6

Bsgin rcchF mol h€[ leabte dÍ€r.



Model N 10-1 Proces-verbaalvan een stembureau 21 /21

Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

Let op: U vult deze bijlage alleen in als de voozifter, 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.

LÍstnummeÍ en Aanlal stemmen

êén cijfer.
8€gin Íechts met laatste cijfer

)

í - DorpsvlslE I ? z
tl2-VVD t

3-CDA I {
4 - Dorpsbelang Son en À 6 q
5 - Partij van de Arbeid (P GROENLINKS n q
6-D66 ( d
7-VoorU I

6 3
8

I I

Stembureau 6




