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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in maart2O22

Gemeente Valkenburg aan de Geul

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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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

5

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

1b

Nummer

stembureau

1c

Adres/locatie stembureau

Gemeenschapshuis De Blokhut
Sibberkerkstraal 49, 6301 AT, Valkenburg

Dag Maand Jaar

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

Stembureaugegevens tijdens telling
Ats de tetting 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.

O Een 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

M

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

Voorlette(s) Achternaam

Aanwezig op het stembureau:

Dag Maand Jaar

van Delden L6 o? .-^nLU LL o? oc)

o OOL.H.M.C Geurten !6 o3 Lct 77

A. Ritzen

16 o3 Lo LL

o ,t o0
Lr' L1 5
o+ uO
/v (rt

B.W.N.

Ghardashi

Ritzen

1b oq Lo 72

t6 03 2o z7

Tb o3 ToZL

L7 Lrí

í(, +í

4b Dt)

M.J.P

Sangers

Kesler

t.M.L. Gubbels

P.J.H. Janssen

D.W Laheij - Bosselaar 16 o3 Lv 7z

4b C,'! 2- ct LL
16 vJ LO, 'L Z

Zrl q;

l/t"{f"?, rzA.q t4 lt ,1 í
7u Lit

H

7b ^4Q5 Lu 22^

7L o3 2 u zL
tb C)i 2o AZ

H
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Uren (van - tot)

z7 3o

-7n,l- t- 3o

L! t4í
ZL 3o
11 qí
2L 3o

2z jo

72 3o

LL 3o

7 Ll3o

L2 3o
3o
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3. Toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen getdige sÍempassen, votmachtsbewiizen en kiezerspassen in bii A, B en C.

Tel bij D de aantallen bii elkaar op.

lndien u een eerder ingevutd getat moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakies doen.

SÍreep dan hetfoute getat door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechtervak.

Ruimte voor correctie

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 5',jo
B Bí
c o

Tel op+ Tel oP +

L

4. Aantal uitgebrachte stemmen

tJ gaat nu over op het tellen van het aantal stemmen uitgebracht op de stembiljetten.

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

Vul hieronder de aantallen in en tel deze bii elkaar op.

E bb 5
Ruimte voor correctie

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 geliik aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat op volgende pagina.

Tel op+ --_Tel oP +

F í
G L
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembi ljetten

Is er een verschilÍussen 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 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 slÍuaÍies zich hebben voorgedaan

Er kan meer dan eén verklaring ziin.

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 slÍuaÍies 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 moeiliik bereikbaar, er staat meer dan

één persoon in een stemhokie.

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de tetling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco

verklaard, het resultaat van de tetling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is oniuist'

Leg atte bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook ats 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

.è

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
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7. Onregelmatighedenofbijzonderheden

Waren er onregelmatigheden of biizonderheden tiidens 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 sÍembus, het brandalarm ging af en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het

stemlokaal bei'nvloedde 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 bfzonderheden
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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 z'rjn 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.

Datum:

Dag Maand Jaar

o3 '2t> 7 7

Naam voozitter

11

VAN orN

0 e'tj êT e^)')

NrY'

5Htr1 0Lt

Namen stembureauleden

8 IM" F. 'í , '6nrt i,q .

I {), W- ,l^4 we ij "' 6oss {Lt|/tÊ
10

5 fl- Aw6etzS

íí Lia6 ?

c/4gc'tt7

11

12

13

14
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9. Ondertekening stembureauleden (proces-verbaal)

Alle stembureauleden die aanwezig zijn bij de telling plaatsen in deze rubriek hun handtekening.

Het proces-verbaal wordt minimaal door de voorzitter en drie andere stembureauleden ondertekend.

Dag Maand

Datum

Jaar

o4 2ozz!t

Stembureau 5
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 5



Lijst 1 - Algemeen Belang

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

13/18

Dauven, N.J.M.M. (Niels) (m) 1 2_ í
Weerts, W.H.M.E. (Wm) (m) 2 5
Vankan, C.P.J.L. (Carlo) (m) 3 b
Hardij, H.W.J.M. (Bert) (m) 4 4J
Marx, V.M.E.C.J. (Veerle) (v) 5 I
van de Venne, P.J.G.M. (Nelly) (v) t) b I
Lamerichs - Coenjaerds, l.N.M. (llona) (v) 7 1
Ubags, R.M.A. (Ron) (m) I 7
Dexters - Mijnes, M.A.C. (Mariet) (v)

o o
Hoenjet, C.A.B. (Carlo) (m) 10 ,L

Lemmens, L.P.M.T. (Lizette) (v) 11 O

Ghielen, S.J.M. (Stef) (m) 12 6
Colson, E.M.J. (Etiënne) (m) IJ , Ll

Kleinjans, A.W.P. (Ad) (m) 14 o
Dinant, G.J. (Geert-Jan) (m) 15 o
Keulen, R.E.C. (Roy) (m) 16 L o
Selten, A.J.A. (Arthur) (m) 17 Ll

Mlodzick, J.M.L. (Loe) (m) 18 o
Bormans, A.W.M. (Ans) (v) 19 o
Paulussen - Bosman, K.J. (lneke) (v) 20 L
Cobben, H.M.J.G. (Harry) (m) 21 o
Theunissen, E.R.A. (Edith) (v) 22 o
Bemelmans, H.W.P. (Henk) (m) 23 2

1. B g

Totaal 1

------------TeloP +

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

T B g

Stemhureau 5
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Brune, T.J.E. (Thomas) (m) 1 í 0
Blom, J.E.J. (Jacques) (m) 2 ?
Prevoo, J.M.P.L. (Jan) (m) 3
Pluijmen, J.M.M. (JeÍ) (m) 4 2
Hindriks, G.J. (Ge0 (m) 5 Ll 5
Geelen, J.M.M. (Jos) (m) b 7
Limpens, R.P.H.J.M. (Raoul) (m) 7 ?
Vinckers, R. (Rick) (m) I o
Wester, P.W.M. (Paul) (m) I o
Heijdra, F. (Frank) (m) 10 o
van den Berg, J.J.C. (Jacques) (m) 11 @

Hendriks, S.W.J. (Solange) (v) 12 6

Bongarts, L.T.J.M. (Louk) (m) 13 o
Bisschops, C.M.J. (Claudia) (v) 14 ! c
Knubben, M.M.N. (Math) (m) 15 L

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 2 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

zet in elk vakje één cijfer

Begin rechts met het laatste cijfer

Tol og+

zet in elk vakje één cijfer
Begin rechts met hêt laatste cijfer

a T

Totaal 1

3 7
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Lijst 3 - Valkenburgse Senioren Partij (VSP)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Kleijnen, J.l.M. (Jef) (m) 1 g !
Wagemans, L.L.H.M.M. (Lloyd) (m) 2 tl
Silverentand - Nelissen, G.G.J.M. (Gertie) (v) 3 2_

Jamin, C.E.G.M. (Chretien) (m) 4 2
Habets, J.A.E. (Dre) (m) o
Majolein, P.W.F.M. (Peter) (m) o o
Pachen, W.J.J. (Wendy) (v) 7 3
Rómling, H.M.G. (Hugo) (m) 8 L
van de Worp - Krijger, J. (Jannie) (v)

o 7
Soumang, J.C.S.W. (John) (m) 10 o
van Knippenberg, C.M.C. (lneke) (v) 11 o
Strijbosch, C.M.W.J. (Cor) (m) 12 3

Tel op +

Subtotaal

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

op+

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

15/18

{ o I

Totaal 1

{ o 8
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Lijst 4 - PGP (Progressieve Groene Partij)

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Baaij, H.J. (Hilde) (v) 1 5 3
Fulmer - Bouwens, C.M.J. (Corry) (v) 2 5
Huisman, P.J. (PatJos) (v) .) g
Baggermans - Kieboom, M.C. (Marlieke) (v) 4 b 5
Kornegoor, H.J. (Harm) (m) 5 3
Engels, R.M.J.B. (Ruud) (m) o o
van der Linden, A.J. (Janneke) (v) 7 7
Stolk, B.M. (Brigitte) (v) o q
Pluijmaekers, J.L. (Jeanine) (v) I o
Ruijter, G. (Ge0 (m) 10 !
Baars, J.M.W.T. (Hanneke) (v) 11 o
Jansen, F.E.H. (Frans) (m) 12 -)

Roggeband, J.M.D. (Denise) (v) 13 o
Spoelstra, K. (Klaas) (m) 14

O

Grit, S. (Stef) (m) 15 e
de Jong, P.J. (Paul) (m) 16 o
van Buitenen, J.B. (Hanneke) (v) 17 o
Roijakkers, Z.C.P. (Zeppe) (m) 18 7
Meijers, R. (Remy) (m) í9 j

Tel op +

Subtotaal

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

Tel 0p+

Zet in elk vakje één cijfer

16/18

I 6 3

Totaal 1

7 b 3

Stembureau 5
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Lijst 5 - WD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op +

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

op+

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

17/18

Rooding - Eurlings, B.M.J.F. (Bianca) (v) I L í
Arentsen - Gilissen, P.L.M. (Nelleke) (v) 2 3
Hermes, J. (Jack) (m) o
Schrouff, C.H.M. (Chris) (m) 4 3
Rouwette, K. (Kevin) (m) ó
Schurgers, R.P.G.M. (Roel) (m) 6 b I
Schippers, F.C. (Ferry) (m) 7 J,
Eyssen, P.L.M. (Pierre) (m) 2
Rooding, T.P.J. (Theo) (m) I o
Weusten, D.M.M. (Dimitri) (m) 10 q
Smeets, J.G.G. (Julien) (m) 11 o
Goumans, P.A. (Per) (m) 12 o
Huntjens, J.M.G. (Julie) (v) 13 atL
Versijp, B.A.P. (Bas) (m) 14 L
Ayangil, S.M. (Sirin) (v) 15 o
Stienen, Y.P.H. (Yvette) (v) 16 O
Scheres, P.J.H. (Wilma) (v) 17 o
Spierdijk - Esseboom, H.M. (Henny) (v) 18

CI

Smeets - Vermarièn, M.F.M. (Mariëlle) (v) 19 o
Taëi, K.A.S. (Kujtessa) (v) 20 q
Vermeer, J.M.M. (Jan) (m) 21 3

L L q

Totaal 1

T 7 Ll

Stembureau 5
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Bijlage 2: Voorlopige telling op Iijstniveau
(alteen in te vullen bii 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 redelijkenrvijs 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 - Algemeen Belang

2-CDA

3 - Valkenburgse Senioren Partij (VSP)

4 - PGP (Progressieve Groene Partij)

5.WD

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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