
Model K í

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor
veryroegd stemmen

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor veÍvroegd stemmen verantwoording af over het tellen
van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de
uitkomsten daarvan.

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 telling van de stemmen
correct verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor veryroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig
invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment
aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voozitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen en minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing

Dit proces-verbaal heeft betrekking op:

de verkiezing van de gemeenteraad van Boekel

2. Zitting

Het betrefi de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente Boekel

Datum aanvang zitting

Tijdstip aanvang zitting
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Daluff . 25-02-2A22 2Ai 8:26 pagina 1 I 6



3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau de tijden bij waarop het lid aanwezig was. lndien er meerdere

tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

Aanwezig op het gemeentellJk

stembureau
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4, Stembureaus

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Stembureaus voor veruroegd stemmen die zitting hadden op maandag of dinsdag. lndien het een mobiel stembureau

betreft, vult u dat in bij'Locatie stembureau".

Nummer 9 Locatie stembureau Gemeentehuis (í4 maaÉ) (postcode: 5427 ABI

Nummer í0 Locatie stembureau Gemeentehuis (í5 maart) (postcode: 5427 AB)

5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor

vervroegd stemmen

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een
stembiljet wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekend gemaakt,

het resultaat van de telling rb onTursÍ.

Leg alle bezwaren van kiezers die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Beaïaren van kiezers

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk
stembureau voor vervroegd stemmen

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatlghedên of buzonderheden
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7. Leden van het gemeentelijk stembureau

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van de
stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de vooaitter van het gemeentelijk stembureau voor
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.

Datum: maand iaardag

l{aam voozltter

'Naam

2.

3.

4

5

6

7
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I
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12.

13.

14.
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8' ondertekening leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die in rubriek 7 hun naam hebben genoteerd,ondertekenen het proces-verbaar. Houd hieóij de vorgorde aan van rubriek 7.

Datum: dag
Tijd:

tJ,Lt't3,0t uu,

14

Datufn: 25-02-2 822 20 1 8:26
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Model K í: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomstên per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor velroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor stemmen (indien van toepassing)

AíL GEMTNTEH

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

uis)

hl iu hnrn,n
(

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor veruroegd stemmen (zie rubiek 5 van het

proces-verbaal van het stembureau voor ventroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevulde sÍem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van Íoepassrng bij gemeenteraadsverkiezingen)

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

A 2,qD
B ib
C

D 2,fi /1

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen.

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

" Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

E 2As
F n

.1/
G

)
H 28b
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3' Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

-N 
t^, ga verder met rubiek 4.

D Nee, ga verder met het veruolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de
stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dÍt stembureau
als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftetijk of via ingevutde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
( n i et v a n foepassrng b ij ge me e nte n ad sv e rk ie z i ng e n )
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk
stembureau. Telop!A.2 + 8.2 + C.2 = D.2

n Ja, ga verder met rubriek 4

n Nee, er zijn méér stembirjetten geterd. Hoeveer stembirjetten zijn er meer geterd?

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

4.2

8.2

c.2

D.2

Let op: de onder A'2,8.2, c.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgestetd
door het stembureau voor veryroegd stemmen (ingevurd in rubriek í).

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

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

Mogelljke verklarlngen voor het vercchil
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?

Hoe vaak is er een andere veklaring voor het verschil?

vermeld hieronder de andere verklaingen en hoe vaak er sprake van was-

Datum: 25-02-2022 20.1 8:26
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4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn erstembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroÍfen?

f r.r"".

tr Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden vezegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantat stembitjetten, dan we! stempassen,

volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ ls aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat

)
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Nummer

CDA
Naam kandidaat

ïelemans, M.J.A. an

Gruijters, R.M. ) (m)

van Mensvoort-Penninx, G.WM. (Gea) (v)

de Bruin, H.H.A.

van den Broek, M.A.T

Cornelissen, M.J.C.G. (Marius) (m)

van den Broek, W.J.A. llem) (m)

Donkers, E.G.J.

van Sleeuwen, A.J.

Bevers, E.P.M. (Lisette) (v)

van der Burgt, H.M.A. (Hans) (m)

van Schaick, P.G.W.

van den Elzen, P.J.G.

Melis-van den Boogaard, W.P.M. (Wendy) (v)

Czlapa, M.L. (m)

T.T.P.J. tm

van Lankvelt, P.J.W

van Grinsven, L.H. (Louise) (v)

Straatman, H.W.J.M

van Sleeuwen, J.A.

van der Horst, C.A.B. (Coen) (m)

Nijhuis, E.M.G.M. (Edward) (m)

Frenken, J.P.W.

van Sleeuwen-van Uden, A.C.M.

Tielemans, M.P.J.M. (René) (m)

Kuipers, J.J.A. (Jeroen) (m)

W.M

, J.R.M.

de

I
2

3

4

5

6

7

I
I

í0
11

12

í3
14

15

í6
17

í8
í9
20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

,2,

I

q

)

Aantal stemmen

Totaal
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Nummer

Gemeenscha Ian Venhorst - Boekel
Naam kandidaat

van Eert- van de Ven, A.J.P.M. ) (v)

\Nillems, H.A.J. (Henri) (m)

de Bruin, S.A.H.M. (Sharon

van den H L.A.

Jacobs, R.R.M. (Ronald) (m)

Braam- van J.M. (v)

van den Elzen- van derAa, J.M.M.

Kanters, K.M.J

Strik - van Hout, L. (Lianne) (v)

Rovers, T.A.M. (Theo) (m)

Oomen- Meulenbroeks, J. P.A.E.

Gerrits, W.J.

Jacobs- Schaap, M.A.J es) (v)

\Á/illems, M.l.M. (Mirle) (v)

van Lieshout, A.P.B.

Maas, A.J.A.

vanAlphen, H.G.M. (Hennie) (m)

S.F.M.J. m

Althuizen, M.L.G

van Eert, A.J.A. (Anouk) (v)

van der Heijden, L.A.M.B. (Bert) (m)

van de Weterin M.P.J,

van Grinsven, J.M.

Vermeer- Vissers, M.H.M.M.

van Duijnhoven, J.M. (Jan) (m)

de

1

2

3

4

6

7

8

9

í0
11

12

í3
14

15

í6
17

í8
í9
20

21

22

23

24

25

t2

a

Aantal stemmen

Totaal
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'1.í

I

I

I

I

2,

I
I

I

Aantal stemmen
Nummer

D.O.P.

Naam kandidaat

Kanters, M.G.W.

Jansen, G.L.C.W (v)

van der Kolk-Hegtermans, B.M.H

Bos, J.R.M

van Lanen, J.M.M. Joo

Timmermans-van Lankveld, M. J. M. rieke (v)

van derAa, H.J.M k) (m)

Róben, E.W.M.

rs, N.S. (Níek) (m)

van de Ven, G ) (v)

Leenders, R.H.F (m)

Franssen-van Berkel, J.G.M (Jeanneke)

van Moorsel, J.C.P.J

b Rad, F (m)

Reijnen-van Zutven, W.M. (\A/illeke)

Vogels, S.

van den Broek-Hotke, W.

J.H.G. (m)

Smits-van der Bu A.J.J.M. (Annie) (v)

van Hoof, A.A.M. (Ton

van den Bosch, L.A.W. mphy) (v)

Knuvers, C.G.C. (m)

van der en, H.L.L ) (v)

, W.J.M.

van Soest, M.C.F.A. (Annette)

Bullens, H.A.B. (m)

Berkenbosch, C.Th.D. (v)

Oerlemans, J.C.S.M

van Boxtel-Arts, H.M.W.

Kanters, M

ssen, P.M.H

Heunks-van Uden, A.A.M (v)

de

1

2

3

4

5

6

7

I
9

í0
11

12

í3
14

15

16

17

í8
í9
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3í
32
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2

3

4

5

6

Nummer

10

11

12

WD
Naam kandidaat

M.R.G (m)

F.H.L. (Frans

Koolen, F.H.A. (Ferenc) (m)

ïelemans-Ewalts, S.G. (Sharon)

Bouman, M.J.

van Sleeuwen, D.J.P m

Rovers, T.M.M (m)

ïelemans, T.G.G. (m)

Hartevelt, E. (Emi

van Goor, R.P.M.J

F.R.G. (Filip)(m)

D d,N Nicole) (v)

7

8

I

L st4

I

2t
3

t,

I
1,

(1 
,

Aantal stemmen
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Model K í: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor veryroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van

Ar, 10 ( rs rY\aa(L
toepassing) 

,

eërnuurÉuuis)

llJ , o, ,l\n nn n

1. Aantal toegelaten kiezers

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervraegd stemmen (zie rubiek S van het

proces-verbaal van het stembureau voor veNroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schiftelijk of via ingevutde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
( n i et v a n Íoepassi'hg b ij g e me e nte n ad sve rkie z i ng e n)

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

A /,t t0
B ht
C

I u+l

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesÍe/d door het gemeentetijk stembureau voor vervroegd stemmen.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljeften

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

* Telvoor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij etkaar op.

E l) b I
F 2-
(2

I

H u7l
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembilietten

ls het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aanta! getelde stembilieften (rubriek 2 onder H) geliik?

,K ,", ga verder met rubiek 4.

n Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de

stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau

als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewipen (schrifteliik of via ingevulde stem- of
kiezerspas)

Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
( n iet v a n foepassing bij ge me e nte ra ad sv e tkiez i nge n )
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk

stembureau. Telop!A.2 + 8.2 + C.2 -- D.2

I Ja, ga verder met rubriek 4

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

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

4.2

8.2

c.2

4.2

Let op: de onder A.2 ,8.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld

door het stembureau voor ventroegd stemmen (ingevuld in rubriek í)'

ls het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gellk?

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.

ítlogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volSlende situaties zich hebhen 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 uitgereiK?

Hoe vaak is er geen verklaring voor het verschil?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere veilaingen en hoe vaak er sprake van was.

Datum: 25-02-2O22 2o:1 8:26 pagina 2 / 8



4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroÍfen?

{ ruee.

tr Ja, erzijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetrofÍen. Deze stembescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en

worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantat stembiljetten, dan wel stempassen,

volmachtbewijzen of kiezerspassen daÍ is aangetroffen.

Datun: 25-02-2O22 20.1 8:26 pagina 3 / 8
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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I
2

3

4

5

6

7

8

I
í0
11

12

í3
14

15

í6
17

í8
t9
20

21

22

23

24

26

26

28

27

Nummer

CDA
Naam kandidaal

ïelemans, M.J.A.

Gruijters, R.M

van Mensvooft-Penninx, G.W.M. (Gea) (v)

de Bruin, H.H.A. (Harm) (m

van den Broek, M.A.T.

Cornelissen, M.J.C.G

van den Broek, W.J.A. (Wllem)(m)
Donkers, E.G.J

van Sleeuwen, A.J m

Bevers, E.P.M.

van der Burgt, H.M.A. (Hans) (m)

van Schaick, P.G.W. (Paul) (m)

van den Elzen, P.J.G.

Melis-van den , W.P.M

Czlapa, M.L. (Marcin) (m)

Rooijackers, T.T.P.J. (ïm) (m)

van Lanlovelt, P.J.W

van Grinsven, L.H.

Straatman, H.WJ.M (Herman) (m)

van Sleeuwen, J.A. (m)

van der Horst, C.A.B.

E.M.G.M.

Frenken, J.P.W. (Johan) (m)

van Sleeuwen-van Uden, A.C.M.

Tielemans, M.P.J.M.

Kuipers, J.J.A. (Jeroen) (m)

Verbruggen-Derks, WM. (\Á/illemien) (v)

Hanen , J.R.M

1

I

L
t

/

Aantal stemmen

Totaal
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Gemeenscha lan Venhorst - Boekel
Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

í0
11

12

í3
t4
í5
í6
17

18

í9
20

21

22

23

24

26

Naam kandidaat

van Eert- van de Ven, A.J.P.M. (Jeanne) (v)

\Mllems, H.A.J

de Bruin, S.A.H.M.

van den , L.A. (Bart) (m)

Jacobs, R.R.M m)

Braam- van Son, J.M.

van den Elzen- van derAa, J.M.M.

Kanters, K.M.J. (m)

Strik - van Hout, L. (v)

Rovers, T.A.M.

0omen- Meulenbroeks, J.P.A.E. (v)

Gerrits, WJ (m)

Jacobs- M.A.J. (Agnes) (v)

\AÍllems, M.l.M. (Mirle

van Lieshout, A.P.B. (Bart)

Maas, A.J.A. (m)

van Alphen, H.G.M. ennie) (m)

Kui S.F.M.J.

Althuizen, M.L.G. (ïes) (m)

van Eert, A.J.A. k) (v)

van der L.A.M.B. (m)

van de Wetering, M.P.J

van Grinsven, J.M. (Jo) (m)

Vermeer- Vissers, M.H.M.M.

van Duijnhoven, J.M m)

l)<

2

t- ll
t8

I

?
q

?,
I

I

Aantal stemmen
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Nummer
de

D.O.P.

Naam kandidaat

Kanters, M.G.W.

Jansen, G.L.C.W.

van der Kolk-Hegtermans, B. M. H (Bregje)
Bos, J.R.M. (m)

van Lanen, J.M.M (m)

ïmmermans-van Lankveld, M.J.M.
van derAa, H.J.M.

Róben, E.WM. (v)

, N.S.

van de Ven, G

Leenders, R.H.F. (Rob

Franssen-van Berkel , J.G.M neke)
van Moorsel, J.C.P.J. aak)

Rad, F. (F (m)

Reijnen-van Zutven, W.M (v)

Vogels, S. (m)

van den Broek-Hotke, W.

J.H.G. (Job

Smits-van der Burgt, A.J.J.M. (v)

van Hoof, A.A.M. (m)

van den Bosch, L.A.W. (v)
Knuvers, C.G.C.

van der H.L.L.

Verkuijlen, W.J.M. (m)

van Soest, M.C.F.A. nette) (v)

Bullens, H.A.B. (Toon)

Berkenbosch, C.Th.D.

Oerlemans, J.C.S.M (Jan)

van Boxtel-Arts, H.M.W. nv)
Kanters, M. rcel)

Thijssen, P.M.H (m)

Heunks-van Uden, A.A.M. (v)

1

2

3

4
5

6

7

I
9

í0
11

12

í3
14

í5
í6
17

í8
í9
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3í
32

L st3

2/-

f{
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?,
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(<

3
n

Aantal stemmen
Nummer

í0
11

12

WD
Naam kandidaat

Buijsse, M.R.c.

F.H.L.

Koolen, F.H.A.

ïelemans-Ewalts, S.G.
Bouman, M.J

van D.J.P
Rovers, T.M.M.

ïelemans, T.G.G )
Hartevelt, E

van Goor, R.P.M.J.

Dem F.R.G.

N

1

2

3

4

5

6
)

7

I
9

D

Totaal
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