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. o/ 10-1 

es-verbaal van een stembureau 

rkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen in maart 2022 

:ente Beekdaelen 

om een proces-verbaal? 
Tibureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af 
:t verloop van de stemming en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de 
ing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daarom altijd juist en volledig in. 

itemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. 
nen zij nagaan of de stemming en de telling van de stemmen correct verlopen zijn. 

uilen het proces-verbaal in en ondertekenen het? 
,mbureauleden zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van het proces-verbaal. 
op van de telling ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. 
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bureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

Stembureaugegevens tijdens stemming 

er 
eau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openings ijden (van - tot) 

BMV de Henkhof 
Clemensweg 1, 6447 AZ, Merkelbeek 

16-03-2022 07.30 21:00 

Stembureaugegevens tijdens telling 
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevens in. 

21" 

eau 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). 

1.1 25 
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Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar Uren (van - tot) 
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbe wijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op. 
Indien u een eerder ingevuld getal moet corrigeren kunt u dat in de rechter vakjes doen. 
Streep dan het foute getal door en plaats het gecorrigeerde aantal in het rechter vak. 

Ruimte voor correctie 

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) 

4. Aantal uitgebrachte stemmen 

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

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 = F1) 1:1 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina. 
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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) 

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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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten 

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 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 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 

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 

Stembureau 25 
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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 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 is 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 

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 

Stembureau 25 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 7/20 

7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 
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. 
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers. 

Onregelmatigheden en bijzonderheden 

Stembureau 25 
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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 zijn 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. 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Lijst 1 - CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Schevers, M.M.J. (Twan) (m) 1 

    

de La Roij, A.M.H. (Alexandra) (v) 2 

   

,...-

I 
Janssen, P.L.H.E. (Peter) (m) 3 

   

Kevers, J.A.A. (John) (m) 4 

  

I - 

Franssen, J.H.F. (Hub) (m) 5 

,

 

    

Timmermans, J.H. (Jos) (m) 6 

 

\ 9 5 
de Haas, E.E.S.D.D. (Eloy) (m) 7 

    

Meessen, M.L.A.M. (Martijn) (m) 8 

     

Lamerichs, M.G.E. (Mia) (v) 9 

  

9_ b 
Zeijen, R.H.M. (Robert) (m) 10 

   

I 

van Oers, KAM. (Koen) (m) 11 

     

Philips, P.M.M. (Peter) (m) 12 

  

2 1 
Reumkens, A.J. (André) (m) 13 

   

Paulissen, M.H.A.T. (Maria) (v) 14 

     

Rutten, L.J. (Leon) (m) 15 

     

Vreuls, H.H.J. (Harry) (m) 16 

    

1 

Smeets, R.J.J.M. (Richard) (m) 17 

     

Pennings, A.W.H. (André) (m) 18 

     

de Jong, M.P.M. (Marcel) (m) 19 

     

Subtotaal 

 

Tel op + 

2_ 

 

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

Totaal 1 

Tel op + 

G 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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28 Mengelers - Hermans, E.A.M. (Els) (v) 

29 Erkens, J.T.H. (Hans) (m) 
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Lijst 2 - Vernieuwingsgroep 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

H.A.H. (Hugo) (m) 1 ISchaffrath, 

     

Quadvlieg - van Dam, J. (Jeannette) (v) 2 

   

..i Rijkx, L.H.M. (Leon) (m) 3 

   

de Koster, L.C.J. (Levin) (m) 4 

  

1_ 5 
Pieper, J.Z.T. (Jos) (m) 5 

  

Raes, H.P.H. (Hugo) (m) 6 

    

Marissen, J.M. (John) (m) 7 

    

Kollée, A.M.J. (Ton) (m) 8 

   

I 

Hermans, J.P.J. (Jan) (m) 9 

    

van den Heuvel, L.H.M. (Ber) (m) 10 

     

Jaeqx - Loijens, M.M. (Mia) (v) 11 

   

1 
van Kordenoordt, N.T.M. (Nienke) (v) 12 

    

1 

Stegers, P.J.M. (Pascal) (m) 13 

     

Meijer, M. (Marco) (m) 14 

    

Kempeners, E.T.W. (Erik) (m) 15 

     

Diederen, V.H.C. (Victor) (m) 16 

     

Weijers, J.W. (Jos) (m) 17 

     

Kusters, S.G.L. (Stan) (m) 18 

     

Lindelauf, B.J.L. (Bas) (m) 19 

     

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

  

20

 

  

Louis - Dols, N.A.H. (Nathalie) (v) 21 

   

I 

Theunissen, L.G. (Leon) (m) 22 

    

Wijts, J.H.A. (Hans) (m) 23 

    

Delahaije, L.J.M. (Leo) (m) 24 

    

b Stachowski, M.L.A. (Marco) (m) 25 

   

Hermans, J.J.H.M. (Jon) (m) 26 

     

van Egdom, A.H.M. (Guus) (m) 27 

     

Tel op +  Tel op + 

Subtotaal 1 Subtotaal ou  

Stembureau 25 

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

Totaal 1 + 2 

Tel op + 

G 
Zet in elk vakje één cijfer 

Begin rechts met het laatste cijfer 



Totaal 1 
7;1 or + 

g b 
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Lijst 3 - Beekdaelen Lokaal 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Reijnders, H.M.J. (Henk) (m) 1 

  

1 b 
van de Laar, H.J.M. (Harry) (m) 2 

   

5 -

 

Geurten, H.J.M. (Harrie) (m) 3 

   

2 
Goossens - Souren, A.M. H. (Annie) (v) 4 

   

3 
2  - 

Pluijmaekers, A.A.B. (Funs) (m) 5 

   

Janssen, S.Y. (Sem) (m) 6 

    

g ) 

1 
Kannegieter, A. (Bert) (m) 7 

   

Martens, C.R.J. (Charles) (m) 

  

8
3  

 

2, 
Simons, J.M.G.H. (Jeanny) (v) 9 

  

van den Hout, W.A.M. (VVilfred) (m) 10 

    

Bachaus, M.J.J. (Mario) (v) 11 

   

g 

Timmers, M.E. (Margriet) (v) 12 

    

1 
Blijlevens, R.P. (Roy) (m) 13 

     

van Donselaar, J.H.W. (Jack) (m) 14 

   

2, 

Moonen, J.A.A. (Jan) (m) 15 

     

Limpens, J.W.P. (Joep) (m) 16 

     

Bliek, M.P.A. (Paul) (m) 17 

     

Bakker, G. (Harry) (m) 18 

    

Palm, H.M. (Herman) (m) 19 

     

Doorschot, M.H.N. (Miranda) (v) 20 

     

Penris, DAG. (Dorine) (v) 21 

     

Smeets, J.H. (Jan) (m) 22 

     

Brouwers, R.A.L. (Raymond) (m) 23 

     

Heuts, A.H.M. (Fons) (m) 24 

     

Tel op + 

Subtotaal 

 

DIERE 

 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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c
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Lijst 4 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Sturmans, M.F. (Marco) (m) 1 

 

I g 

 

Heggen, M.M.M.H. (Bert) (m) 2 

    

Suers, B. (Bart) (m) 3 

  

LI 

 

Pansters, L.J.H.M. (Leon) (m) 4 

  

1 

 

Daniels, P.M.G.M. (Peter) (m) 5 

    

Muller, G.L.H. (Fidi) (m) 6 

    

Walraven, R.P.A. (Roy) (m) 7 

    

Jacobs, L.P.S. (Laura) (v) 8 

  

5 

 

Vervuurt, L.M. (Lei) (m) 9 

    

Nijssen - Benning, A.E. (Netty) (v) 10 

   

N 

 

Palm, J.H.M. (Jos) (m) 11 

     

Suers - Ossenblok, K.J.C. (Karin) (v) 12 

     

van Eijk, T.A.F.M.A.A. (Tesh) (m) 13 

   

1 

 

Klinkers, I.P.E. (Ingrid) (v) 14 

     

Broekmans, R.S.G. (Remko) (m) 15 

   

1 

 

Larue, S.H.N. (Stefan) (m) 16 

     

Houwers - RuhdOrfer, M.M.M. (Monika) (v) 17 

    

Lenssen, M.J.H. (Hub) (m) 18 

     

Thijssen, P.A.L. (Pierre) (m) 19 

     

Knibbeler, B.L.M. (Bart) (m) 20 

     

Knops, K. (Kenny) (m) 21 

     

Valkenburg, M.H. (Rien) (m) 22 

     

Swelsen, P.G.H. (Peter) (m) 23 

     

Slangen, A.J.P.M.E. (Ed) (ffi) 24 

 

9
 

  

Tel op + 

Subtotaal 

  

D 

 

     

 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - GROENLINKS 

Naam kandidaat! Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Debets, C. (Clasina) (v) 1 

  

I.- I 

Poelsma, H.D. (Dick) (m) 2 

    

6 
Dreessen, I.W.M. (Yvonne) (v) 3 

   

."-

 

Dieteren - Voncken, S.M.W. (Susanne) (v) 4 

    

Jennen, J.W.M. (Jordy) (m) 5 

    

Meessen, M.P.N. (Mark) (m) 6 

     

Douven, D.J.M.C. (Denise) (v) 7 

    

Beijnsberger - Vrancken, A.M.L. (Ans) (v) 8 

    

Daemen, W.M.H. (Wil) (m) 9 

    

de Poel, I.M.G. (Irene) (v) 10 

     

Meijers, F.J.M. (Jo) (m) 11 

     

Arets, C.F. (Cody) (m) 12 

    

Hoogendoorn, F.B. (Frieda) (v) 13 

     

Meijers, F. (Floor) (v) 14 

   

li 

Nabizade, L. (Lina) (v) 15 

     

Posma - de Rijk, J.J.R.M. (Jolien) (v) 16 

     

van Poecke - Lampe, M.I.J. (Marga) (v) 17 

     

de Rijk, M.M. (Louis) (m) 18 

    

I 

Essers, J.H.M. (John) (m) 19 

    

I 

  

Tel op + 

Subtotaal 

 

14 

 

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

Totaal 1 
Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Tel op + 

Subtotaal 1 TO  0  KIM 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 6 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Naam kandidaat! Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Kockelkoren, L.E.H. (Lars) (m) 1 

     

de Best - Bongartz, W.C. (Christa) (v) 2 

     

Linssen, M.A.W.T. (Manfred) (m) 3 

    

Snackers, C.A.J.T. (Carmen) (v) 4 

   

LI 

1 
Griffijn, W.E.M.R. (Richard) (m) 5 

   

Vaes, J.H.H. (Jolanda) (v) 6 

    

2-

 

Kollée, M.L. (Marij) (v) 7 

   

Geurts, J.W.C. (Joost) (m) 8 

     

Schonewille, Z. (Tiny) (v) 9 

   

1 

Van Asten, J.M. (Jan) (m) 10 

     

Legerstee, P.F.E. (Frans) (m) 11 

    

1 

Janssen -Vallas, E.M.J.C. (Edmée) (v) 12 

    

Totaal 1 
Tel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 7 - D66 

Naam kandidaat! Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Swelsen, R.J.A.M. (Rodney) 1 

  

2 Ll 
I Reuling, A.J.H. (Aniek) 2 

  

i 

Stevelmans, J.P.M. (Jack) 3 

  

il l.l) 9--

 

Botana Gronek, M.P. (Melissa) 4 

   

I 

Reijnders, C.J.J. (Cliff) 5 

    

Jansen, R.A. (Ronald) 6 

     

Dolstra, S. (Sanne) 7 

   

2 ,  

van Hooren, H.H.A.J.G. (Harald) 8 

    

Dassen, R.P.C. (Roy) 

    

9 
Meijers, J.I.J. (Jorn) 10 

     

Tel op + 

  

6; Subtotaal D 
Zet in elk vakje êén cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 
Tel op + 

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