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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Aa en Maas op woensdag 20 maart 2019

Gemeente Someren
Kieskring Waterschap Aa en Maas

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 van de stemmen ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 
Dat zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden.

1. Locatie en openingstijden stembureau

Het nummer van het stembureau;

Locatie en de openingstijden van het stembureau. 

Omschrijving en adres locatie
Openingstijden voor kiezers

Eegelshoeve
Ter Hofstadlaan 201, 5711 VG, Someren

van tot

07:30 21:00 uur
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2. Aanwezigheid stembureauleden

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

Voorletter(s) en achternaam stembureaulid
Aanwezig op het stembureau

van

F.J. Leenen

H.J.M. Lammers

T. van der Linden

T.W.M. van der Linden - Biessels

M.H.E. Horijon - Hoeben

M.M.W.J.C. de Jonge - Vereijken

A.E.P.M. van Bussel-Geurtjens
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3. Bezwaren van kiezers tijdens de stemming en teiling

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen 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 
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 er niet mee eens is. Heeft 
het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. Noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Beimaren van kiezers tijdens de stemming

]■ ■'

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

4. Onregeimatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en teiiing

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. Noteer geen 
persoonsgegevens van kiezers.
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5. Aantal toegelaten kiezers

Aantal geldige stempassen

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

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

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D

6. Aantal getelde stembiljetten

( Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat 

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H

E 'Sih
F 1 1
G 1
H 2 6
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7. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

Is het aantal toegelaten kiezers (D) en het aantal getelde stembiljetten (H) gelijk?

O Ja, ga verder met rubriek 8

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

® Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?

Verklaar het verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten. 
Vermeld hoe vaak hier sprake van was. Er kan meer dan één verklaring zijn.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?

Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Vermeld mogelijke andere verklaringen en geef aan hoe vaak er sprake van was.

C'
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8. Stembureauleden

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat 
zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden. Ga vervolgens naar 
rubriek 9 voor de ondertekening.

Datum: dag maand jaar

Z 1 o 01:3 2 1 0 1 / 1 0
/

Naam voorzitter -
1.

Naam stembureauleden
2.

Je> ^rnaf>.
3. J---------------------------- ---------------------------
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13.
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Model N 10-1

Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat

r
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Nummer 
op de lijst

1 CDA

Aantal stemmen Naam kandidaat

Ketelaars, P.C.M. (Peter) (m)

/ Leenders, J.G. (Jos) (m)

/ Brouwers, P.W.M. (Peter) (m)

2 Geene, H.J.J. (Erik) (m)

S' Schram, Y (Yvonne) (v)

? Kuis, E.A.M.C. (Eugène-Emile) (m)

/ School, A.H.J. (Adri) (m)

Wagemakers, B.J.M. (Ben) (m)

Swinkels, J.L.G. (Jan) (m)
/
/ Stoffelen, J.W.M. (Jan) (m)

de Leeuw, E.H.J. (Bettie) (v)

Jacobs, J.J.M. (Jochem) (m)

de Gooijer - Derksen, H.M. (Hennie) (v)

van de Rijt, A.M.J. (Toon) (m)

/ Brugmans, H.A.W.E. (Harry) (m)

Hendriks, J.M.F. (Joost) (m)

Loeffen, J.J.A. (John) (m)

van Boekel, P.A.M. (Peter) (m)

/ Beltman, P.G.J. (Piet) (m)

van Dongen, H.L.J.M. (Harrie) (m)

Roefs, J.H.J.M. (Jan) (m)

Wijdeven, J.M.A. (Marius) (m)

Jaspers, A.J.P. (Toon) (m)

Vermeulen, J.P.W.M. (Hans) (m)

van Extel - van Katwijk, A.A.H.C.M. (Anke) (v)



Model N 10-1 Proces-verbeal van een stembureau

1
112/200

van de Ven, J.M.H. (Annemieke) (v)

TEÈ\
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2 Water Natuurlijk
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 1 ^ Jv de Groot, E.H.J.M. (Ernest) (m)

2 i /O ^ de Zoeten, S.J. (Suzanne) (v)

^ 1 / van der Laan, K. (Klaas) (m)

^ 1 4' Hendrickx, J. (Judith) (v)

1 van Zandbrink, F.A. (Francis) (v)

6 1 1) é
Claassen, G.J.S. (Gerard) (m)

1 van Geest, J.J.E. (Jacques) (m)

1 Oosten, W. (Wouter-Jan) (m)

1 Godding, R.C. (Rein) (m)

1 Kuijpers, J.J.M. (Joseph) (m)

1 den Breejen, L. (Lodewijk) (m)

1 / Wesel, 1 (Inge) (v)

1 Teusink, H. (Henk) (m)
14 1 /O

Verheijen, A.J.A. (Ard) (m)

1 de Vrind, R.A.M. (Rob) (m)

1 Wesel, A.J.R.A. (Jos) (m)

17 1 / van Otterloo, R.H. (Ruud) (m)
18 1 /

Lintermans, M.H.G.M. (Michel) (m)

1 Zhu, S. (Sinyuan) (v)

20 1 van Kaathoven, P. (Piet) (m)

1 van der Wijst, J.H.A.M. (Jos) (m)

1 Klaus, G.T.H. (Ger) (m)

1 van Hove, J. (Jannes) (m)

1 van Beek, H.T.M. (Henk) (m)

1 Vlems, A.M. (Ad) (m)
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48

Nabuurs, JAG. (Jan) (m)

van den Boomen, M.A.T.M. (Maarten) (m)

1 ^ Steenbakkers, W.M.P. (Wim) (m)

1 / van den Eijnden, M.J.M. (Tiny) (m)

1 Brouwers. A.P.G. (Ad) (m)

Baltussen. H.M.G.M. (Hent) (m)

Helmich. M.K.N.M. (Maarten) (m)

Toonen, A.W.J. (Albert) (m)

Regts, A.N. (Anne) (m)

Groenink - Mastail, M.C.M. (Myrna) (v)

1 / Koppen, K. (Karin) (v)

Hommersom. S. (Steven) (m)

Peters, H.J. (Herman) (m)

van Venrooij, R.G.C. (Robert) (m)

Weeterings, L.J.H.P. (Léon) (m)

Koelman, J.B. (Johan) (m)

Boot, H.N.G.M. (Harrie) (m)

Opdam, H.J.W.Y. (Harald) (m)

Bongers, A.A.M. (Noud) (m)

de Laat, F.J.J. (Frans) (m)

Swinkels, F.G.J. (Frans) (m)

van den Broek. J.J. (Jos) (m)

van Poppel. P.H.M. (Paul) (m)

Voets, A.G.M. (Toon) (m)

Janssen, J.G. (Gerrit) (m)

Totaal /
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Nummer 
op de lijst

3 WD
Aantal stemmen Naam kandidaat

de Kleijn, W.P.J. (William) (m)

Aardoom, J.Y. (Jorin) (m)

van Burgsteden, J.T. (Jan) (m)

3 van Zinderen, J.JW. (SJaak) (m)

7 van de Hulsbeek - Visser, Y. (Ytje) (v)

van der Dussen, J.W. (Jack) (m)

Scherrenberg, J.J.M.W. (Joël) (m)

'? van der Tol, P.A.C. (Peter) (m)

Karaaslan - Ta§kin, N. (Nalan) (v)

Angevaren, C.M. (Carolien) (v)

i van der Burgt, C.H.M. (Cor) (m)

/ Rotman, A.M. (André) (m)

de Wit - van der Zanden, H.H.P. (Hilde) (v)

Buijsse, M.R.G. (Martijn) (m)

Hoek, M.M.A. (Madeleine) (v)

van de Mosselaar, G.G.J.M. (Frits) (m)

Prinssen, M.W.G.M. (Maarten) (m)

Faas, H. (Rick) (m)

Smits - van den Berg, A.P.J.M. (Angela) (v)

de Bruijn, J.F.A. (Hans) (m)

j van Lierop, J.A.M. (Jeroen) (m)

t van Miltenburg, JAM. (Johan) (m)
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4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

^ 1 y ^ Bots, R.T.M. (Rob) (m)

2 1 ^
de Mare, J.B. (Hans) (m)

1 Q Vereijken, G.J.J. (Gaby) (v)

^ 1 / Oskam - IJpma, M.E. (Minke) (v)

1 Vermeulen, J.P.M. (Jan Pieter) (m)

1 Kok. M.H.W. (Michel) (m)

1 Kamps, L.A. (Léon) (m)

8 1 /JT
Dortmans, L.L. (Leo) (m)

1 van der Wens. A.J.M. (Patrick) (m)

1 Roozendaal, P.G.M.J. (Peter) (m)

1 van Rooij, G.A.J. (Gert-Jan) (m)

1 Heesbeen, R. (Ronald) (m)

1 van Rinsum, H.A.A.J. (Riny) (m)

I Derks, S.M. (Silvia) (v)

1 Morel, F. (Freek) (m)

1 Hengeveld, J. (Jaap) (m)
17 1 /

van Dijk, J.H.M. (Hans) (m)

1 de Wild, M. (Marianne) (v)

1 van den Helm, L.J.M. (Bellinda) (v)

1 Peters, S.J.M. (Stan) (m)

1 Pijnappels. J.W.A. (Jacques) (m)

22 1 Kabbouti, F. (Fouad) (m)

1 Tros. LA. (Ingeborg) (v)

24 1 Strijbosch, J.H. (Hans) (m)

25 1 van Beusekom, J.M. (Maria) (v)
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26 Ragetlie, J.P. (Jasper) (m)

27 van der Wens - Gruijters, M.P. (Marcia) (v)

28 Qifgi, 0. (Osman) (m)

29 van de Ven - Meulendijks, M.J.M. (Marianne) (v)

r

u
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5 AWP niet politiek wel deskundig
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 Slaats - Damen. A.E.M. (Anita) (v)

2 / van Beelen, A. (Arie) (m)

3 Hermus, M.C.J.M. (Rini) (m)

4 / Siroen. H.P.J.M. (Henk) (m)

5 van Roosmalen, M.J.P.A. (Mari) (m)

6 van de Koolwijk, A.P.J. (Albert) (m)

7 Obbens, C.N.M. (Carla) (v)

8 Kuypers, H.A.J.M. (Harry) (m)

9 van den Hoven, A.P.M. (Adri) (m)

Totaal 2 /
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6 50PLUS
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 Hernandez Martinez, A. (Adriana) (v)

2 2 Plasmeijer, W.J. (Wim) (m)

3 van Aert, J.L. (Jan) (m)

4 van Orsouw, J.H.T. (Joop) (m)

5 I? Vos, I.H.G. (Yvonne) (v)

6 van Hoek, J.T.M. (Jan) (m)

7 Matthijssen, P. (Pieter) (m)

Totaal [___^
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7 Ouderen Appèl - Hart voor Water
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 / Z Biemans, F.M.J. (Frans) (m)

2 Leltz, A.F.E.M. (Eric) (m)

3 Cuijpers, A.E.M. (Annelies) (v)

4 Daniëls, A.G. (Toon) (m)

5 Verhoeven, J.G.A. (Jan) (m)

6 Harks, E.H.J. (Guido) (m)

7 de Groot. F.M.P. (Frank) (m)

8 van den Boogaard - Donck, T.F.J. (Thea) (v)

9 { van Lierop, H.J.M (Henk) (m)

10 Rademakers - Rennenberg, G.M.C. (Trudy) (v)


