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Model N 10-1
Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Laren in maart 2022

Gemeente Laren

Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording of
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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Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

Dag

Jaar

16-03-2022

ShuIkekpad 2, 1251 SC, Laren

1b

Maand

Openingstijden (van -tot)

07:30

-

21:00

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

Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau

Dag
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Maand

Jaar
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Geef aan of het een stembureau met beperkte toegang is
Vu.+ hieronder in of hef al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang.

f~ Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers.
Q Een stembureau met beperkte toegang.
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig).
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Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorletter(s)

Aanwezig op het stembureau:
Dag Maand
Jaar

Achternaam
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Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aanfallen geldige stempassen, volmachfsbewijzen en kiezerspassen in bij A, 8 en C.
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.
Indies u een eerder ingevuld petal moet corrigeren kunt u dat in de rechfer vakjes does.
Streep dan het foute petal door en plaats het gecorrigeerde aanfa/ in het rechter vak.
Ruimte voor wrrectie
...

Aantal geldige stempassen

A

~~ ~2

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

B

~..

Aantal geldige kiezerspassen (om to stemmen in een andere gemeente)

C

~ ~,, t._Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B + C = D)

~

Tel op +

~ 1 y.
........................................................i

U gaat nu over op het tellen van het aanfa/ sfemmen uitgebrachf op de stembiljetten.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan hef aantal toegelaten kiezers (D = H).
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.
Ruimte voar correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

E;

~~ ~ 2J

Aantal blanco stembifjetten
Aantal ongeld~ge stembiljetten

G
Tel op +

Totaal aantal getelde stemmen (E + F + G = H)

Is het aantal toegelafen kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.
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Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uifgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?
NEE Ga dan door Haar rubriek 6.
—> Verklaar dan hieronder het verschil, door in to vullen hoe vaak u onderstaande sifuafies heeft geconstateerd.
Er zijn meer stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld
Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder hef aantal keer dat de onderstaande sifuaties zich hebben voorgedaan.
Er kan meet dan een 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 hef aantal keer daf de onderstaande situafies zich hebben voorgedaan.
Er kan meet dan een verklaring zijn.
Aantal keren dat een kiezer het stembifjet niet heeft ingeleverd
Aantal keren dat er een stembiljet to 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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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 meet dan
een persoon in een stemhokje.
Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de felling: een sfem wordt onterecht geldig, ongeldig of Blanco
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt, het resultaat van de telling is onjuisf.
Leg alle bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook als het stembureau het nief eens is met de kiezer. Heeft
het stembureau een reactie op hef bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming

Bezwaren van kiezers tijdens de telling
....._.. ~__~,_r___ , _.~ _...~ _~~~-~_ _ _._._..__~.__w~.____...

~.~_.

_ _.~.~..~..~.~._...~.~._._._...._~,..,.,~ _, .._._.,.~.~...rv.._._.....~... _._..._.M.~....__....~.~.~.,.~.~..~._..~......~......T.~.._W..~.~...~__~,.._.~._.~....~...._._._._.~.~,.
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Wares er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een of meer stembureauleden wares to laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was gees
fweede stembus, hef brandalarm ging of en hef stemlokaal moesf worden ontruimd, activiteiten in of rondom het
stemlokaal beinvloedden de kiezer.
Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Lit op: noteer gees persoonsgegevens van kiezers.

Oc~regelmatigheden en bijzonderheden

...~...~~.r_....._.~_..~._.~.v.~____V.._...______..._____.._.~.__.___.._..~______.___. _~_.~,__...~~..._..._.~._
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Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.
Dat zijn in elk geval de voorzitfer en minimaal drie andere stembureauleden.
Lef op; U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.
Dag

Maand

Jaar

Datum: ~ - L J' - ~,`; ' ~
Naam voorzitter

-•~~n

~..

Narren stembureauleden

9
10
11
12
13
14

Stembureau 5

-.

Model N 10-1 Proces-verbaal van een sfembureau

Stembureau 5

9/19

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - Larens Behoud
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Aantal stemmen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Loeff, K. (Karel) (m)

~

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

van Goozen, J. (Hans) (m)

2

28

'

Schouten, L. (Leon) (m)

29

a
~^~
l✓

Jacobse, T.J. (Thijmen) (m)

3

Wegman, F.D. (Frank) (m)

30

Hurink, E.G.M. (Eric) (m)

4

Hilhorst, J.H.C. (Ineke) (v)

31

van derZwaan,J.W.(Wim)(m)

5

Smit, T.A.B. (Timo) (m)

32

`
1
'

Bax -van der Meulen, M.P.M. (Marielle) (v)

6

Janssen, L.J.M. (Leo) (m)

33

'3

van Oort, N.C.P. (Nicole) (v)

~

q

Calis, P.A.M. (Peter) (m)

34

[

van Kampen -Ferrante, M.J.P (Marina) (v)

$

2

Westenburg, G. (Gerard) (m)

9

van den Brink - VJitte, A. (Antoinetty) (v)

~~

Bruin - Calis, G.A4.L. (Bettie) (v)

~1

van Stempvoort, M.W. (Marius) (m)

12

Geerts, D.A.M. (Daphne) (v)

13

Hilhorst, V.A.M. (Vincent) (m)

14

Hofstee, J.P.M. (Jan Peter) (m)

15

Houtkamp, J.G. (Hans) (m)

16

Muller, E. (Eva) (~✓)

17

'~

Farwick, C.F. (Clare) (v)

1S

Schiffers, M.M.E:J. (Marjolein) (v)

19

van der Hoeven, M. (Mathilde) (v)

20

Koetsier, T. (Teun) (m)

21

~.~y
V

Holshuijsen, S. (Bas) (m)

22

3

van den Wall Bake, J.F. (Frank) (m)

23

Hessing, F.A. (Frank) (m)

24

Bogaers, S.W.G.A.M. (Sean) (m)

25

Calis - Vos, H.A.G. (Ria) (v)

26

de Boer, A.H.F. (\Niel) (m)

27

O

Tel op +

Tel op+

Subtotaai

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Zet in elk vakje een cijier.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Tel op +
7
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - Liberaal Laren
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

Timmerman, J. (Jacqueline) (v)

1

Klingenberg - Klinkhamer, M.S.M. (Maria) (v)

2

de Jong, E.J. (Evert) (m)

3

Oomkens, B.A. (Boudewijn) (m)

4

Snoek, H.B. (Rik) (m)

5

Sakkers, D.J. (C~iederik) (m)

6

Le Buhan, A. J. (Anne-Marie) (v)

~

Visser, A. (Anne) (m)

$

Lommel, J.J.E. (Julia) (v)

9

van Dalen, S.M. (Sander) (m)

~~

Spijker, C.M.G. (Ineke) (v)

~~

Veldkamp - Koks, A.A.M. (Lonneke) (v)

12

van Esterik, J.A. W.P. (Hanny) (v)

13

van Wijngaarden, J.H.T. (Johan) (m)

14

Timmerman, H. (Hans) (m)

15

~ 2

C~

I

Tel op +

Subtotaal

S
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met hel laatste cijfer.

Tel op+

Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het iaatste cij(er.
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Lijst 3 - VVD
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van Midden, J.G. (Jan) (m)

1

"\ `~
J

Niekus, D.J.G. (Desiree) (v)

2

~2

Koldenhof, E. (Erik) (m)

3

Merckx, S.J.J.A. (Stet) (m)

4

Westendorp, N.O. (Niels) (m)

5

Havenga - Hillen, F.E.M. (Elsemieke) (v)

6

De Brouwers, E.J. (Ellis) (v)

~

Barkmeijer, B.E. (Bert) (m)

8

Faas, J.H. (Hans) (m)

9

de 8ondt, J. (Johan) (m)

10

Stam, A.H.M. (Ton) (m)

11

3
2

Tel op +

Subtotaal

3
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Tel op ~
l
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - CDA
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

van den Berg, H.J.W. (Erwin) (m)

1

van der Pols, L.C. (Leen) (m)

2

Mulder - Hillen, M.E. (Marlies) (v)

3

Lobregt,J.S.(Jan-Huug)(m)

4

ten Duis - Koning, C.J.M. (Liane) (v)

5

Bon, S.J.R. (Stef) (m)

6

Krapeis - Klapwiik, C.A.M. (Corrie) (v)

~

van de Pas, E.C.H.M. (Eugene) (m)

8

Graafsma, J.C.M. (Jolanda) (v)

9

Soetekouw, A.A. (Ton) (m)

~~

'~

Tel op +

Subtotaal

~ t~
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Tel op +
•~
Zet in elk vakje een cijter.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 5 - D66
Naam kandidaat / Kandidaatnummer

Aantal stemmen

de Groot, F.K. (Flip)

1

van Dorst - Brakel, E. (Ellen)

2

Berghorst, Y.H. iYvonne)

3

~'~y
l./

Fontaine, F.A. (Frederique)

4

S

Schulte, A. (Toni

5

~)

Spaan, R.F. (Ronald)

6

U

van der Maas, V~'.C.P. (Paul)

~

Juffermans, J.M.A. (Jim)

8

Everts, G.J. (Gerben)

9

Kamp, J.J. (JaaF)

10

Wegter, N.G.M. CNico)

11

'
'Z

Tel op +

Subtotaal

5
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.

Tel op +

Zet in elk vakje een cijter.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - Groen Laren
Naam kandidaat / K:andidaatnummer

Aantal stemmen

Vos, L.B.J. (Barti

1

Grunwald, A.W. ;Andreas)

2

de Schouwer, R.W. (Ron)

3

Withers Schreur, B.G.J. (Ben)

4

Schimmel, S.F.M. (Sabine)

5

Daams, B.J. (Brecht)

6

Jansen, J.A.A. (Jos)

~

Meulenkamp -van Dijk, J.C.M.J. (Nanny)

8

2

Tel ap +

Subtotaal
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts mel hel laatste cijfer.

TeI op +

~i 3
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laalste cijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in is vullen bij 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 to taken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meet 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
1 - Larens Behoud

2 - Liberaal Laren

Aantal stemmen
~ ~ 2

5

3-VVD

3

4-CDA
5-D66

S

6 - Groen Laren
Zet in elk vakje een cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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