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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap De Dommel op woensdag 20 maart 2019

Gemeente Someren
Kieskring Waterschap De Dommel

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.

Openingstijden voor kiezers
Omschrijving en adres locatie van tot
De Bunt
Graathof 9, 5712 GC, Someren 07:30 21:00 uur
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2. Aanwezigheid stembureauieden

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

Voorletter(s) en achternaam stembureaulid
Aanwezig op het stembureau

van

H.F. Leenen

J. Kastelijn

J.J. de Vos

S.P.M. Peeters

J.G.P. Meeuws - Velings

C.M.W. van Hoof - Heesmans

J.A.M. Hendrikx
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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.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

r

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en teliing

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

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
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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?

0 Ja, ga verder met rubriek 8

0 Nee, er zijn méér stembiijetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

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

-5^ V

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 "Pörï
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.
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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

^1^ ^|5 1 / \ 3
Naam voorzitter

Naam stembureauleden
2.

3.
^ oU \/o^

4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P) rvi-^u«^5
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1? ...
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11.

12.

13.
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Model N 10-1

Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat

r.
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1 Water Natuurlijk
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 ré Ruijs, M.M. (Mado) (v)

2 / Dewachter, M.M.F. (Maarten) (m)

3 é Siegers, V.T.C. (Veerle) (v)

4 3 Hendriks, J.L.J. (Jac) (m)

5 Aerdts, C.J.W.M. (Corinne) (v)

6 de Quartel, J. (Julis) (m)

7 Dejonckheere, H.J.E. (Hendrik) (m)

8 / Bemelmans, M.W.A. (Mirjam) (v)

9 ( Martens, G.J.M.H. (Gudule) (v)

10 / Glas, H.J.M. (Huub) (m)

11 / Renner, T. (Tobias) (m)

12 Kapteijns, M.G.H. (Mare) (m)

13 i van den Heuvel - van Vugt, J.A.T. (Janneke) (v)

14 van den Dungen, A.W.L. (Alexander) (m)

15 / van de Ven, D.H.W. (Dirk) (m)

16 / van Werkum, C.W. (Willemijn) (v)

17 / Aarts, W.G.F. (William) (m)

18 van Hoof, F.T.C. (Frans) (m)

19 Nieboer, A.H.G. (Regina) (v)

20 Meeuwis, P.T.H.M. (Pieter) (m)

21 Maas, J.R. (Joost) (m)

22 Abrahams, M. (Marijke) (v)

23 Lijten, G.F.C.M. (Gerard) (m)

24 Martens, J.A.M. (Johan) (m)

25 Jonkers, J. (Jacqueline) (v)
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26 Hamelink, K.M.G. (Ko)(m)

27 van den Boogaard, M.J.G. (Manon) (v)

28 Dennissen, F.J.A. (Frank) (m)

29 Munnik, H.M. (Hetty) (v)

30 Goossens, S. (Sam) (m)

31 Fernandez - Vredevoort, L.M. (Martina) (v)

32 van der Schroeff, J.A. (Jaap) (m)

33 Weijters, E.A.C.M. (Emile) (m)

34 / Meessen - van Dyck, C.A.J.M. (Carolien) (v)

35 van Berio, C.A.J.M. (Cees) (m)

36 van de Voort, H. (Dirk) (m)

37 Jessurun, N.T. (Naomi) (v)

38 Schrofer, W.L.P. (Leonhard) (m)

39 van Hezik, H.J.P.M. (Joop) (m)

40 de Baar - van Campen, A.J.M. (Plonie) (v)

41 de Bijl, M.G.M. (Mari) (m)

42 Vermeer, P.J.M. (John) (m)

43 Schellekens, E.F.M. (Dianne) (v)

44 Voorn, P.J.J.J. (Peter) (m)

45 Kapteijns, F.H.A. (Frans) (m)

?V(



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 13/42

2 CDA
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 J’C’ Stravens, E.H.T. (Els) (v)

2 van den Tillaart, M.W.M. (Maarten) (m)

3 9 van Beek, T.H.W.C. (Theo) (m)

4 i Weijs, C.H.B. (Christo) (m)

5 van der Schoot, H.J.J. (Henk) (m)

6 J Sprong - Hoekman, J.M. (Anneke) (v)

7 van Limpt, C.G. (Cor) (m)

8 van Erp, W.J. (Wim) (m)

9 Vos, J.P.T.J.N. (Jos) (m)

10 Beijens - Swalen, J.E.M.M. (Ans) (v)

11 Mulders, A.A.W.G. (Guus) (m)

12 van lersel, PAM. (Peter) (m)

13 Sperber, J.J.W.M. (Sjaak) (m)

14 Heuven, W.C.M. (Wouter) (m)

15 Springer, P. (Pieter) (m)

16 van Gasteren, R.J.W.M. (Ruud) (m)

17 Kuppens, F.M. (Frans) (m)

18 Evers, H.M.J. (Henk) (m)
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3 WD
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 éo Verhoeven, J.A. (Jan) (m)

2 Batenburg - van Veen, W.S. (Ina) (v)

3 Dekkers, R.A. (René) (m)

4 i Peeters, S.J. (Bas) (m)

5 van den Hout, D.C.H. (David) (m)

6 Knoops, G.A.J. (Fred) (m)

7 7 Kuppens, J.W.M. (Jos) (m)

8 / van Heeswijk, H.G.J. (Lonneke) (v)

9 / Aarts, A.J.M.C. (Toine) (m)

10 Spekle - Hooghart, A.C. (Anne Christien) (v)

11 Reffeltrath, F.J.J. (Freek) (m)

12 / van de Sande, A.C.J. (Ad) (m)

13 Wolfs - Taapken, B. (Bianca) (v)

14 Scholtze, B.H.G. (Boy) (m)

15 Somers, L. (Lisa) (v)

16 Prevoo, N.T.I. (Nico) (m)

17 van de Vries - Pennings, D.W.J.A.M. (Dymph) (v)
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4 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 Tijhof, F.L.M. (Fabian) (m)

2 / Tönissen, C.A.A.A. (Chris) (m)

3 Vorsteveld, J.P. (Jan Pieter) (m)

4 Schouten - Saarloos, A. (Aaltje) (v)

5 van Leersum, A.G.D. (Fons) (m)

6 Costing, A.J. (Ab) (m)

7 de Vlieger, I.A. (Jack) (m)

8 Daenen, R.P.J. (Raf) (m)

9 Bink - Bongaarts, F.d.C. (Floor) (v)

10 Bijlsma, J.C. (Johan) (m)

11 van Rooij, A.G.C. (Ton) (m)

12 Scholten, E.H.F. (Erik) (m)

13 Oortwijn, B.M. (Bart) (m)

14 van Haaien, W.M.M. (Wil) (v)

15 Haans - Teubner, E.M. (Eugénie) (v)

16 Rombouts, W.S.H.M. (Wil) (m)

17 van der Put, A.A.C.G. (Guus) (m)

18 Bijl - Haubrich, F.S.D. (Fiona) (v)

19 van Ooijen, J.J.M.M. (Jos) (m)

20 Bannier, P. (Peggy) (v)

21 / de Lange, M. (Marten) (m)

22 Vossen - Kursten, M.H.R. (Miranda) (v)

23 van Laarhoven, W.H.M.M. (Willem) (m)

24 / van Rens, C.A. (Chrisje) (v)

25 Liebregts, A.M.J. (Tony) (m)
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” 1 Depla, F.J.A.G. (Frank) (m)

1 Hofmeester, W.F. (Frans) (m)
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5 50PLUS
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 ^6' Spooren, A.J.M. (Chris) (m)

2 van Bree - Meeuwsen, M.L.F. (Mieke) (v)

3 van Bree, J.F.M. (Joop) (m)

4 Hoppenbrouwers, T.M.J. (Theo) (m)

5 Spooren - Raaijmann, G.W.J. (Gerrion) (v)

6 Vriens, M.F.L. (Frans) (m)

7 Houwen, P.G. (Paul) (m)

8 Ritsema, R.A.S. (Roelof) (m)

9 van der Werf, R.P. (Rob) (m)
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Nummer 
op de lijst

6 Werken aan Water

Aantal stemmen Naam kandidaat

van Gerven, J.W.M. (Jan) (m)

Kwinten - Winters, W.J.A. (Wilma) (v)

Schepers, H.J.J.H. (Henk) (m)

Meijs, J.H.N.M. (Harrij) (m)

Geldens, T.P.T.H. (Theo) (m)

Bressers, D.A.H. (Daan) (m)

/ Lommen, L.N.J.M. (Leo) (m)

/ Sauvé, S.W.P. (Sietske) (v)

van Gerwen, D.P.A.J. (Dennis) (m)

ó van Velthoven, L.J. (Leo) (m)

Smolders, H.M.L. (Hub) (m)

Schapendonk, J.G.A.M. (Jan) (m)

Lommen, E.J. (Eylien) (v)

i Verhoeven, M.J. (Mark) (m)

/ X/ Jaspers, W.C.P.H. (Wim) (m)

van de Ven, A.T.M. (Ad) (m)

Houbraken - Antonis, P.C. (Petra) (v)

Plompen, P.H.A.M. (Peter) (m)

van der Heijden, F.G.J. (Frans) (m)

Antonis, G.P.F. (Geert) (m)

de Kruif, J.H. (Jan) (m)
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7 AWP niet politiek wel deskundig
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 // Bruggink - van der Steen, L. (Leonie) (v)

2 van Santvoort, M.P. (Ria) (v)

3 1 Verhagen, P.H.M. (Peter) (m)

4 1 Linssen - van der Heijden, H.H.E.P. (Tineke) (v)

5 van den Brand, J.E.P.M. (Johan) (m)

6 Arnold, I.C.J. (Ingrid) (v)

7 Franken, T.J.E. (Eugène) (m)

8 3 van Genugten, C.M.P. (Claudia) (v)

9 / van der Steen, M. (Mare) (m)

10 van der Heijden, M.C.J.M. (Martin) (m)

11 3 Michiels, J.M.G. (Jolande) (v)

12 Verhoeven, C.A.J.M. (Clemens) (m)

X
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8 Christenunie
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 Lanting, F. (Feico) (m)

2 / Jansen, J. (Ko) (m)

3 / Bijl, H. (Henk) (m)

4 Nieuwlaat, M. (Magchiel) (m)

5 Ellen. A. (Bert) (m)
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9 Ouderen Appèl - Hart voor Water
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 3 de Kok - Vlemmix, M.J.B.T (Mieke) (v)

2 3 Claassen, W.G.J. (Wim) (m)

3 Bleijenberg, E.A.M. (Emile) (m)

4 / Philips, F.M.A.M. (Frank) (m)
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