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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Dronten in maart 2022 

Gemeente Dronten 

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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Nummer 
stembureau 

17 

Adres/locatie stembureau 

Mimar Sinan Moskee 
Klaversingel 93, 8256 BX, Biddinghuizen 

Dag Maand Jaar 

16-03-2022 

Openings ijden (van - tot) 

07:30 21:00 
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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming 

lb 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 Maand Jaar Openingstijden (van - tot) 

 hU-Ave65Innk c3 (9)68r 
.6tcctfrIttilizen 

 6 2O)Z

 

    

      

lc 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. 

)01 Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

Een stembureau met beperkte toegang. 

(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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M. Kroeze 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 3/21 

2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Aanwezig op het stembureau: 

Voorletter(s) Achtemaam Dag . Maand Jaar Uren (van - tot) 

J. 
 

Tichelaar - Hofer 6 0 z "LUZ Z  o 0 c-1          

J.G. 
 

van der Weijde C2, Z, o{ OO ik 0 0

 

        

D.M. 
 

Peeters c73 z (74 0 (..) O. O        

   

/6  
     

T.J.M. 
 

Janssen 0 3 202:2 00 21 C)0         

P.A. 
 

Weijers - van Kempen / .6 U 3

 

.2022 / 0U 2-

 

o5        

N. 
 

Wijnands - Klokkers '6 2022 / or)       

D.V. 
 

Senten - van der Hoek /6 r)!3 .9 (5 9 2 ' 1 00 2 i         

A. 
 

Bakker 6 2v 2- 2_ v6 .3 0 1 cl OO         
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3. Toegelaten kiezers 

Aantal toegelaten kiezers 
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen 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 

Tel op + 

Aantal geldige stempassen A ‘64,0  361 
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B L3 
Aantal geldige kiezerspassen (om to stemmen in een andere gemeente) C •••,. 

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

Tel op + 

  

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=H) 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op volgende pagina. 
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0  

0 
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) 

0  

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil 
(vermeld hieronder de andere verkiaringen 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 meer stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er meer zijn geteld 

Mogelijke verkiaringen voor het verschil 
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan. 
Er kan meer dan een 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 een 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 
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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 
een 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. 

i A  Bewirep van kiezers tijdens de stemming  

Witiol-  1%4- c,ice,i-- efr by M. (.) f)p e ,.0- cyr)(o i.liel-

 

1 
-1_ 

Nelie
ty_ifoeetil.e lattui 5 ve& 

e.,  k;oc 0--‘16i,,,./c)  eaild-e avi-i,e,-, rvtgE 2)0 etv (A)ce-,"  eeL,

...,S  Cc-cc:I-

v I-e2c. in ,12,4, __S 6 Ga..,  .  

Bezwaren van kiezers tijdens de telling 
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling? 
Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren to laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 
tweede stembus, het brandalarm ging of en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 
stemlokaal beinvloedden de kiezer. 

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden 
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6 

7 

Namen stembureauleden 

m all--O/0 1 

Pn 
(,)(3.• - vOn  

) nCAnris - KhkkeKS  

2 

4 

rro Rag -  
oevItie  

):/c//P15. 
5okk6e  

OV - vop  9 

8 

10 

11 

12 

13 

14 
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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. 

Dag Maand Jaar 

Datum:   ,D -3      

Naam voorzitter 
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Bijlage 1: aantal stemmen per Iijst en kandidaat 
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Lijst 1 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Hoogezand, B. (Barry) (m) 1 

  

/ / 

van Amerongen, A. (Ton) (m) 2 

    

S 
Stoker- Dol, G.M.M. (Trudy) (v) 3 

  

,? 3 
Zuurendonk, B.P. (Paul) (m)  4 

    

Sjoers, E.N. (Erik) (m) 5 

     

Vulink, T.J.G. (Theo) (m) 6 

     

Haarhuis - Veldman, S. (Saskia) (v) 

     

Kramer, L. (Lubbert) (m) 8 

   

) 

Schuiling, L.A. (Leon) (m) 9 

   

i 

Vrakking, R. (Rick) (m) 10 

     

Stek, G.A. (Guido) (m) 11 

    

Rienstra, R.A. (Riens-Auke) (m) 12 

     

de Leeuw, G.O.C. (Guido) (m) 13 

    

/ 

Gach, P.S.A. (Paul) (m) 14 

     

de Mealier, R. (Remco) (m) 15 

     

Kodde, J.L. (Jaap) (m) 16 

     

  
Tel op + 

S u btotaa I 
 

1  =NM 
 

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

Totaal 1 

Tel op + 

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 2 - CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Lap, S.J. (Siert Jan) (m) 1 

   

‘1 
Weyer, W.A. (Willemien) (v) 2 

   

5 
Ekkel, E.D. (Dinand) (m) 3 

   

.
/

/ 

Yazir, R. (Ramazan) (m) 4 

   

/ 9 

Dorenbos - Boonman, C.J.M. (Coletta) (v) 5 

    

Rook, A. (Bert) (m) 6 

    

van Eijken, H.F. (Hermen) (m) 

     

de Craen, J.P. (Jens) (m) 8 

    

2 
Haasjes, H. (Harry) (m) 9 

   

Hof, M.P. (Michel) (m) 10 

     

van der Star, M.L. (Martin) (m) 11 

     

Kempenaar, A. (Ton) (m) 12 

     

Vulperhorst, E.M. (Eddy) (m) 13 

     

van Woerden, C. (Kees) (m) 14 

     

van Tilburg, G.J. (Gert Jan) (m) 15 

  

/ 3 

2 Immink, J.W. (Anja) (v) 16 

   

Maris, A. (Anton) (m) 17 

     

Wolters - Rougoor, J. (Jeannette) (v) 18 

     

Bosvelt, J.C. (Hans) (m) 19 

     

Leenders - de Visser, A. (Annelien) (v) 20 

     

Zomerman, F.E.G. (Ferdinand) (m) 21 

     

Luijkx, W.A.J. (Wim) (m) 22 

    

Zwijnenburg, P. (Piet) (m) 23 

     

Visser, G. (Goof) (m) 24 

     

Kapteijn, W. (Wim) (m) 25 

   

/ 

Tietema, K. (Koene) (m) 26 

    

/ 

de Graaf, J. (Jan) (m) 27 

     

  
Tel op + 

Subtotaal 
 6 

 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 

Tel op + 

6 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 3 - Leefbaar Dronten 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Ammerlaan, J.N. (Jan) (m) 1 

   

3 O 
Sijtsma - van Nieuwkerk, C.H. (Chantal) (v) 2 

  

/ e 
r Q 
Cg 

van Bergen, P. (Peter) (m) 3 

    

Bongers, J.F. (Foeke) (m)  4 

    

Idzinga, A.J. (Andre) (m) 5 

     

van der Harst, M. (Marjan) (v) 6 

  

3 5 
Prasad, P. (Bobby) (m) 

    

/ 

Bentum, P.A. (Peter) (m) 8 

    

2 
Schlossarek, R.H. (Rayn) (m) 9 

     

Plomp, S. (Sonja) (v) 10 

     

Keimpema - Mussies, Y. (Yvonne) (v) 11 

    

/ 

Plomp, K. (Kitty) (v) 12 

     

Sijtsma, I. (Iris) (v) 13 

    

2 

Tel op + 

S u btotaa I 
  

  
Zet in elk vakje een djfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaa I 1 
Tel op + 

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 4 - ChristenUnie 

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

Paalman - Dijkenga, I.M. (Ingrid) (v) 1 

  

2 Li 
Hotting - Niewold, F.M. (Marloes) (v) 

2 

    

de Groot, H.R. (Rien) (m) 3 

     

Degenhardt, L.W.J. (Michel) (m) 4 

     

Medema, J.R. (Jelger) (m) 5 

     

Fischer - Horn, L.B. (Bibiche) (v) 6 

     

Kotterink - van den Boomgaard, G.J. (Jacoline) 
(v) 

7 

    

van de Kolk, K. (Koen) (m) 8 

     

Tempelman - Pruijssen, J.J. (Jacomine) (v) 9 

    

g 
den Harder, J.B. (Justin) (m) 10 

   

Oosterveld, J. (Jaap) (m) 11 

   

11 

de Graaf, S. (Siebe) (m) 12 

     

de Jager - Pierik, G. (Gerrita) (v) 13 

     

Westrik, J.D. (Daan) (m) 14 

     

Elzinga - Haaksema, G. (Greet) (v) 15 

     

Schipper, W.J.A. (Wm) (m) 16 

   

/ 

de Vries, J. (Jan) (m) 17 

     

Zijistra, H.J. (Henriet) (v) 18 

     

de Leeuw, S.D.M. (Steven) (m) 19 

     

Swierts, R.G. (Roel) (m) 20 

    

Bouwknegt, A.J. (Arjan) (m) 21 

     

Gulink - Spoelstra, H. (Hennie) (v) 22 

     

de Roo - Berends, F.W. (Frouke) (v) 23 

     

Vedelaar, J.G. (Jan Geert) (m) 24 

    

Weultjes - Bax, R. (Roelie) (v) 25 

    

I 

Vahl, H.A. (Harry) (m) 26 

    

Siepel, R.J. (Roelof) (m) 27 

    

/ 

Tel op + 

Subtotaal 

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

Witteveen - Rigterink, M.A. (Marianne) (v) 28 
    

            
Tel op + 

Subtotaal 

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

Totaal 1 + 2 
Tel op + 

ti  

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - D66 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Hillebregt - de Valk, L.L. (Lazise) 1 

   

A '  

van der Schans, R.E. (Rob) 2 

    

van der Ploeg, M (Michael) 3 

     

Molendijk, L.P.G. (Leendert) 4 

   

/ 

van der Wal, L.D. (Luc) 5 

     

Hovestadt, F.C. (Ciska) 6 

     

Hollander, S.J. (Stephan) 

     

van den Berg, M.F. (Michael) 8 

    

I f 
den Boer - Schwagermann, Y.H. (Yvonne) 9 

    

Graver, L.J.D. (Laurens) 10 

     

Heemskerk, J.J. (Joris) 11 

     

Donatz, B.J. (Ben) 12 

     

van Essen, P.J. (Esther) 13 

     

Stuurop, N.X. (Nils) 14 

     

van Weers, A.M.T. (Annelies) 15 

     

Tiggelman, R.H. (Robert) 16 

    

Sweers, J.H. (Jan Hendrik) 17 

     

   Tel op + 
    

Subtotaal 
 I 1  

 
Zet in elk vakje een cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 
Tel op + 

Zet in elk vakje den cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 6 - GROENLINKS 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Vermast, P.L.A. (Paul) 1 

   

1 6' 
van Baal, D.C.G. (Danieke) 

  

2

 

  

van Dongen, M. (Mark) 3 

     

Bleijenberg, A. (Albert) 4 

    

Houweling, J. (Jaco) 5 

     

Banis, J. (Johan) 6 

     

Scholtens, J. (Julian) 

    

/ 

bliss - Wegh, G.J. (Geertje) 8 

    

van der Wee, M.P.M.M. (Riet) 9 

    

Kooi, W.L. (Wm) 10 

     

Blankers, H.G.J. (Hein) 11 

     

Broekhuis, L. (Leo) 12 

     

van den Enden, C.J. (Anna) 13 

   

2 
Hofmeijer - Boon, H.L. (Hans) 14 

   

/ 

   
Tel op + 

S u btotaa I   2      

 
Zet in elk vakje eon fifer. 

Begin rechts met het laatst cijfer. 

Totaal 1 

Zet in elk va le den cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Totaal 1 
Tel op + 

a 
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Lijst 7 - SP (Socialistische Partij) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Duvekot, P.M.R. (Peter) (m) 1 

  

,-3 Li 
Jonker, J.H. (Jeanet) (v) 2 

     

Reinink - Wailes, K.M. (Kim) (v) 3 

     

Popa, A.C. (Anneke) (v) 4 

     

Bervoets - Boersma, J.R.M. (Joske) (v) 5 

    

Leeuw, S. (Sjoukje) (v) 6 

     

Rietveid, F. (Frans) (m) 

     

Schrievers, B.M. (Bee) (v) 8 

    

Hobo, J. (Jessica) (v) 9 

     

Dol, C.J. (Kees) (m) 10 

    

_3 McGee, S. (Sando) (m) 11 

   

Box - Joosse, A.E.C. (Annelies) (v) 12 

     

Goedhart, S. (Sil) (m) 13 

    

Zybert, A.A. (Ola) (v) 14 

     

ten Cate - Buijen van Weelderen, P.A.A. 
(Albertine) (v) 

15 

    

Breukel, M.W.M. (Piet) (v) 16 

     

Subtotaal 

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

Zet in elk vakje den cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 8 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Raterink, R. (Roelf) (m) 1 

  

/ 0 

6 

2 

Nobel, S.M. (Sandra) (v) 2 

   

Groot, G.B. (Gerrit) (m) 3 

   

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

    

3 Esselink, W. (Wim) (m) 5 

   

Somai, A. (Ashok) (m) 6 

    

Li 

Ettes, G.P.M. (Ger) (m) 

     

van der Heide, R.H. (Rense) (m) 8 

     

van der Heide, K.K. (Keimpe) (m) 9 

     

Heijboer, A. (Ali) (v) 10 

     

Hijdra, A.C. (Arjen) (m) 11 

     

Rijk, H.A.M. (Huib) (m) 12 

     

Sawade, R. (Rob) (m) 13 

     

Sterkenburg, S.J. (Stefan) (m) 14 

     

Buwalda, W. (Wiebe) (m) 15 

    

Breederveld, A.C.T. (Adrie) (m) 16 

   

2 
Muller, M.J. (Mart) (m) 17 

   

2

 

van der Meulen, J.M.G. (Annemiek) (v) 18 

   

/ 

Weessies, J. (Jorn) (m) 19 

     

de longh, W.J. (Wilma) (v) 20 

    

Sweringa, G.N. (Truus) (v) 21 

     

Tel op + 
     

Subtotaal 
I    

 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 
Tel op + 

3 

Zet in elk vakje den cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau 
(alleen in te 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 te raken dat van een zorgvuldige stemopneming redelijkerwijs geen sprake meer 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 Aantal stemmen 

1 - WD 

2 - CDA 

3 - Leefbaar Dronten 

4 - ChristenUnie 

5 - D66 

6 - GROENLINKS 

7 - SP (Socialistische Partij) 

8 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

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