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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Diemenin maart 2022

Gemeente Diemen

Waaromeenproces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaalop. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af

over het verloop van de stemming en overdetelling van de stemmen.Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de

verkiezing vastgesteld. Vul het proces-verbaal daaromaltijd juist en volledigin.

Na de stemming mogenkiezers het proces-verbaalinzien.

Zo kunnenzij nagaan of de stemming endetelling van de stemmencorrect verlopenzijn.

Wie vullen het proces-verbaalin 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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Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

 

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
 

2 | [Prgeve Scusoe Mooeosesecenry |I bo 32022) |o =[3 o)-1 213 0)
    

Vul voor een mobiel stembureau hieronder de gegevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers open is.

 

   
 

     
 

  
 

    

sterne Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)
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1b Stembureaugegevenstijdenstelling
Als de telling op een andere locatie plaatsvindt dan de stemming, vul dan hier de gegevensin.

 

   

Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot)

1c Geef aan of het een stembureau met beperkte toegangis
Vul hieronderin 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).
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.
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oh Toegelaten kiezers =

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronderde aantallen geldige stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassenin 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.

 

  

         
 

 

En En Ruimtevoorcorrectie

Aantal geldige stempassen A Ly Z 2

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

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmenin een andere gemeente) C

Tel op + Tel op +

Totaal aantal toegelaten kiezers (A+B+C=D) Ey 5 2 ê    
 

VENNE uitgebrachte Pence  
U gaatnu overop hettellen 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.

 

  

      
 

 

a Ruimte voor correctie

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E 52 4

Aantal blanco stembiljetten F 2

Aantal ongeldige stembiljetten G |

Tel op + __iTelop +

Totaal aantal getelde stemmen (E+F+G=H) A TD a &    
 

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?

Verklaar dat op volgende pagina.
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Weenie,PennPETE uitgebrachteeon  
Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen

(rubriek 4, onderdeel H)?

(ee). Ga dan doornaarrubriek 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 Nv VT

 

  
 

| Aantal keren dat er geen verklaring is voor het verschil
  
Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil

(vermeld hieronder de andereverklaringen en het aantal keer dat deze situatie zich hebben voorgedaan)    
 

 

 

     
Er zijn minder stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er minder zijn geteld

 

     

Mogelijke verklaringen voorhet verschil

Vermeld hieronderhet 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
 
 

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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6. Bezwarenvan kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

Bezwarenzijn klachten of opmerkingen van kiezers.

Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming: het stembureau ìs 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

NVT

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

NVT
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TA Onregelmatigheden of bijzonderheden ae:

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemmingentelling?

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

FIGS HEGBEN MANGJeNGEREN DE CEWERATOR UITGEZET
Dit 0002 PE _AooOkwop IN TR DRUIUKEN.
HIERDooR WAS ER ENIGE +40 Gem LICHT Ln WARPTE. /4
ONZE _STErtocarib … ÒMOAT her Burer HOG LiChT WAS
KONDEN, WR whe Chywoorv OMS WERK (S25 vee DOB

Rono i636 WAS Actes Wwéee MERSTECO . |
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Stembureauledenaanwezigbij de telling

 

Noteerin deze rubriek de naam vanalle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn.

Datzijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden.

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namenin.

Vervolgens ondertekenenal deze stembureauleden het proces-verbaalin rubriek 9.

Dag : Maand Jaar

Datum: K 6 | -[o 3|-|2 0 2 2 |
 

 

Naam voorzitter

KNNoovens ee —
Namen stembureauleden
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Lijst 1 - GROENLINKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Sikkes - van den Berg, M.A. (Matthijs) (m) 1 2 2,

van 't Riet, H. (Hilda) (v) 2 219

Yildiz - Kaya, Y. (Yeliz) (v) 3 | |Z

Bouwhuis, E. (Egbert) (m) 4

de Bruijn, T.A.C.(Tijl) (m) 5 ;

de Smalen, A.M. (Anne Marie) (v) 6 b

van Engelen,N.(Nicole) (v) 7

Belt, C.S. (Clara) (v) 8 Ì

Niessen, R.G.T. (Roel) (m) 9

Bos,M. (Merle)(v) 10

Oranje, R.J. (Rogier) (m) ni

van Dijk, D. (Dirk-Jan) (m) 12

Engels, M.A.J. (les) (v) 13

Heemstra, A.R. (André) (m) 4 2

Smit, R.M. (Ruben) (m) 15

Heerma van Voss, A.F. (Lex) (m) 16

van Schoot, M.B.A. (Monique) (v) 17 9

Schenk,J. (Joke) (v) 18 DS oO.      
 

Tel op +

 

Subtotaal B x Z

 

    

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1

77
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

 

      

13/20
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Lijst 2 - D66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer __Aantal stemmen

Klaasse, J.D.W. (Jeroen) (m) 1 Z

Poelwijk, R. (Rick) (m) 7 al \

Muijs,S.E. (Sarie) (v) | 3 - 2 5

Ramautarsing, O.U. (Onitcha) (v) 4 \ 8

Berkhout, H.J. (Herman) (m) 5

Simonetti, F.B. (Francus) (m) — el

Ruting, T.S. (Tim) (m) / 7

Lammertink, M.M.G. (Mieke) (v) 8 ~

Thomasz, A.C. (Alfred) (m) 7 9 /

Hoes,T. (Tijmen) (m) a TE B

Akkersdijk, J. (Jeroen) in 7 nf 7

Bloemink, F.H.N. (Frits) (m) 12 ‘

Hogendorp, J.M. (Jeroen) (m) B 13 To

Konings,I. (Inge) (v) 7 14 2

Achterkamp, R.H. (Ryan) (m) 15

Heimans, H. (Hans) (m) B 16 |

van Leverink, C.J. (Hans) TS — EL

de Haan,K. (Kai) (m) nm sl | | |       
 

Subtotaal a 7 ; ( a

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

     

CK Ss

g[2
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 3 - VVD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
 

Timmer, E.H. (Bert) (m) 5 €
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielage, B.H.M. (Brigitte) (v)     

Voermans, V.A. (Veerle) (v) 2 ©) 6

Jagers, J.A. (Johan) (m) 7 3 115

Dijksman, H. (Hans) (m) - 4

Abdulrahman, S.N. (Sarko) (m) a 5 2

van Dijk, A.C. (Koen) (m) mn 6

Jabaaij, C. (Cor) (m) 7 E

Waterlander, M. (Meint) (m) 8

Mulder, F.J. (Frans) (m) 9 2
_ 5 :   

Subtotaal

=
 

Tel op+

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

15/20

neal 1 4

Tel op +

ryt} @

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.
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Lijst 4 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
 

Kuilman, S. (Sofie) (v) ‘TT ble
 

 

 

 

van Es, W.K.(Willem) (m)

Geerts, F.W.(Frank) (m) 2 |

Veenboer, M.(Mila) (v) 3 2

Wind, M. (Max) (m) 4
_ Tj

 

Ruijg, P.J. (Paul) (m)
 

Pollmann, C. (Christine) (v)
 

L
y
p
o
—
—

 

 

 

 

 

  
Portegijs, N.C. (Nico) (m) 8

Lemmens, P.J. (Peter) (m) - 7 9 |

Ziepzeerder, M.B. (Ben) (m) 10

Groenland, C.P.J. (Cees) (m) "1

Pengel, 1.J. (lvan) (m) 12 -

Polsbroek, FALL. (Farida)(v) 13 %
Scholten, A.J.M. (Lex) (m) 4 |      

Subtotaal

Tel op +
 

Mm si     

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

aad
Tel op +

5|2

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts methetlaatste cijfer.

 

       

16/20
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Lijst 5 - Ouderenpartij Diemen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 7 _ Aantal stemmen

Prins, P.A. (Peter) (m) 1 2
 

 

den Heijer, E.S. (Evert) (m) 2
 

Aguilar Bonilla, |.Y. (Imara) (v)
 

 

 

=B
FE
IT
Ae
Ch
k

 

 

 

       

Mallens, F.Y.N.M. (Francoise)(v) 4

van Doesburg,M. (Margot) (v) 5

Kroon,P.(Piet) (m) 6 -

van Honschooten, G. (Guus) (m) 7

Boerma, J. (Hans) (m) 8 \

Biesbrouck, L. (Loek) (m) 9 \

Raveling, S. (Sylvia) (v) B 10 \
 

Tel op +

Subtotaal i ||[4]4]

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

Totaal 1 2

Tei op +

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

 

       



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 6 - Onafhankelijke Partij Diemen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Sikking, J.G.M. (Jan) (m) 1 210

Smits, L.R. (Leo) (m) zl |
van Marion, A.R. (Angelique) wy) 7 . - b

Grishaver, M. (Mischa) (m) 7 ,

Weijers - Luitjes, P. (Patricia) w 6 |

Sannes,M. (Max) (m) 6

Kramer, W. (Wolter) (m) / 7 f |

Coffie, Z.Z.(Zuleika) (v) 8 \

van der Weele, F. (Feza) (v) 9 ;

Pauw, T. (Tem)(m) a \

Rietveld, M.A.B. (Maurits)(m) 4

van Zuijlen, R. (Rob) (m) 7 12 \      

Subtotaal

 

Nel     

Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

ie Totaal1

Tel op +

3
 

       

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

18/20



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 19/20

Lijst 7 - Ons Diemen

 

 

 

 

 

 

 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer - Aantal stemmen

Advokaat, W. (Wim) (m) 1 OY

Prins, J. (Hans) (m) En 2 0

de Jong,J. (Jeffrey) (m) - 3 4

van Heumen,J.A.C. (Jarno) (m) / 4 XZ

Moors, N.C.F.(Nikki) (v) : 2 2, Q

de Jong, A. S. (Anne) (m) 6 5

Havekotte, A.H. (Arjan) (m) 7 2      
 

Tel op +

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste cijfer.

Teel 1

Tel op +

[2/0
 

       

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met hetlaatste 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 ìn als de voorzitter, na overleg en ìn 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.

Lijstnummeren lijstnaam Aantal stemmen

1 - GROENLINKS

 

 

2-D66
 

3 - VVD
 

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

 

5 - Ouderenpartij Diemen

 

6 - Onafhankelijke Partij Diemen

 

7 - Ons Diemen      
 

Zetin elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.


