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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

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

Gemeente Urk
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Waarom een proces-verbaal?
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af
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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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming

1 a Stembureaugegevens tijdens stemming

Dag Maand Jaar
Nummer

stembureau Adres/locatie stembureau

l,1[snees [] eoase [[L__:_____j ~_V_la_a_k_10_a,_8_3_2_1_R_V_,u_~ ~ ~-------~

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

JaarDag Maand Openingstijden (van - tot)

l[ilf ]
Adres/locatie stembureau

Nummer
stembureau

1 c 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.
O Een stembureau met beperkte toegang.

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

Stembureau 5
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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..s
20B

AAantal geldige stempassen

Aantal geldige kiezerspassen (om te stemmen in een andere gemeente)
-·----~

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

[elop+Velo+

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D) _m \__,,__b_1~1

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

Ielop+ [elp+

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H) _m ~--4---=~-L____,

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen?
Verklaar dat op volgende pagina.
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5. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stembiljetten

5/22

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen
(rubriek 4, onderdeel H)?

f@). ca da door naar ruoriek 6.
,_yklaar 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

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 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
1

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)

Stembureau 5
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6. Bezwaren van kiezers

Hebben aanwezige kiezers bezwaren geuit?

6/22

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 ismet 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 5
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7. Onregelmatigheden of bijzonderheden

7/22

Waren er onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de stemming en telling?
Voorbeelden: een ofmeer stembureau/eden 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 ofbijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was.
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Onregelmatigheden en bijzonderheden

Stembureau 5
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Stembureau 5
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Lijst 1 - ChristenUnie

13122

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

Bakker, M. (Meindert) (m) 1 1- 2
Kramer, N. (Nelleke) (v) 2 }
Pasterkamp, A. (Auke) (m) 3 Lz
Visser - Kapitein, H. (Ria) (v) 4 l 0
Baarssen, J. (Jan) (m) 5 3
Brouwer, F. (Freek) (m) 6 l [
Woont - Bos, H. (Hilde) (v) 7 l (
Noorloos, A. (Arie) (m) 8 [
Nentjes, M. (Marijke) (v) 9 Q
van Slooten, P. (Paulus) (m) 10 L,
Romkes, H. (Hendrik) (m) 11 Lr
Bakker, P.T. (PieterToon)(m) 12

Tol - van Zwol, M.L. (Mirjam) (v) 13
~

de Boer, M. (Meindert) (m) 14 4
Hoekstra, F. (Fokke) (m) 15

Kramer, H.T. (Hanna) (v) 16

Schenk, L. (Lubbert) (m) 17

Romkes - Kramer, M. (Margriet) (v) 18

Hoorn, J. (Johan) (m) 19

Post, JA (Naomie) (v) 20

Kombrink, L. (Bert) (m) 21

Coenen, P. (Pieter) (m) 22
2

Brouwer, L. (Luke) (m) 23 2
Tol, P. (Pieter) (m) 24

Rustenburg. W.J. (Wouter) (m) 25

Hoefnagel, J. (Jacob) (m) 26

Kapitein, C.J.J. (Christianne) (v) 27

Post, F. (Fokke) (m) 28

Kater, C. (Chris) (m) 29

Coenen, H.F. (Hein) (m) 30

Wierda, J.D. (Jan Durk) (m) 31

de Jong, I.M. (Ina) (v) 32 3
de Ridder, J.M.C. (Jan Marcus) (m) 33

Subtotaal

Tel op+

tl Subtotaal a 1 1

Tel op+

stembureau 5 ?

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

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

Totaal 1 + 2
Ielop+

[l]
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - CDA

14/22

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Crebas, J.I. (Hans) (m) 1 3 [
Romkes - Foppen, J. (Marjanne) (v) 2

'L B,
van de Berg, J. (Jurie) (m) 3 t 1..
Visscher, J. (Jo) (m) 4 b
Brands, P. (Pieter) (m) 5

1
Zeeman - Hartman, P. (Petra) (v) 6 8
Foppen, G.L. (Ger1inde) (v) 7 1
van der Sloot, M. (Marcelle) (v) 8 t c.,
Zwaan, J.M. (Jan Maarten) (m) 9 s
Visscher, A. (Annemijn) (v) 10

[
Hoekstra, F.G. (Fokke) (m) 11

Oost, R. (Rinke) (m) 12 1..
van der Sloot, F.F.W. (Frits) (m) 13

1
Romkes - ten Napel, C. (Corrie) (v) 14

Posthumus, J.J. (Jouke) (m) 15

Visser - Wakker, E.M. (Emma) (v) 16

Brouwer, K. (Klaas) (m) 17 «
van Eck, J.A. (Joop) (m) 18

1
Foppen, W. (Willem) (m) 19

van Slooten, J. (Johan) (m) 20

Bakker, J. (Jaap) (m) 21

Molenaar, F. (Fokke) (m) 22

Oost, R.T. (Roelof) (m) 23 2
Wakker, P. (Piet) (m) 24 3

Tel op+

Subtotaal

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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Lijst 3 - Hart voor Urk

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Koffeman, J (Jan) (m) 1
~
,

Brouwer, F.A.L. (Frans Lucas) (m) 2 (_ ~

Gnodde, L (Louw) (m) 3 5
Kaptijn, W (Wouter) (m) 4 (_
Kramer. L (Lubbertje) (m) 5 [
de Boer, A (Andries) (m) 6 l ,
Hakvoort, J (Jan) (m) 7 3
Hakvoort, T (Tiemen) (m) 8 5
Koffeman, A (Albert) (m) 9 2
Loosman, L (Lucas) (m) 10 +
de Borst, A.T. (Albert) (m) 11 5
van Slooten, L (Lubbert) (m) 12

Ruizendaal, L (Louwe) (m) 13 '-t
Schinkel. G (Gerrit) (m) 14 1

15 •Bakker, R (Riekelt) (m) t 1
Nentjes, S (Sjoert) (m) 16

t d
Snoek, S (Steven) (m) 17

Bakker, A (Andries) (m) 18

den Hartog. B.P. (Barend Pieter) (m) 19

Baak, A.C. (Arie Cornelis) (m) 20 ½
Post, G (Gerrit) (m) 21 (
Bakker. A (Albert) (m) 22 3
Kramer, P.T. (Pieter Theodorus) (m) 23

Wijma, D (Daniel) (m) 24

Meijer, S (Simon) (m) 25

Kaptein, L (Lubbert) (m) 26

Ekkelenkamp, A.H.J. (Arie Hendrik Jacob) (m) 27 3

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

van den Berg, L (Leendert) (m)
1 1

15122

1 1

Aantal stemmen

Subtotaal

Tel op+

tl Subtotaal a 1 1

Tel op+

1 1

Stembureau s /

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

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

Totaal 1 + 2
_lel op+

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

16/22

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

Middelkoop, P.N. (Nathanaêl) (m) 1 i 11
de Borst. J. (Jacob) (m) 2 1

l l
de Boer, A.M. (Meindert) (m) 3 t
Romkes, T. (Tiemen) (m) 4 )
Meun, G. (Geert) (m) 5 l a
van Klinken, L.W. (Wilco) (m) 6 '±
Hoekstra, T. (Tunis) (m) 7 1 d
Bogerd, J.L. (Leonard) (m) 8

van Veen, J. (Jelle) (m) 9 l 1
Kramer, T. (Teunis) (m) 10 I
Kaptijn, H.J. (Hendrik Jan) (m) 11

Taanman, D.J. (Dirk) (m) 12 3
Loosman, J. (Jan) (m) 13

Post, S. (Sjoerd) (m) 14 1
Pasterkamp, T. (Teun) (m) 15

Veldman, M. (Minne) (m) 16

Kramer, K. (Klaas) (m) 17

Gerssen, P. (Pieter) (m) 18 l
Woord, T. (Teun) (m) 19

de Vries, C. (Cees) (m) 20 \
van der Zwan, L. (Louw) (m) 21

Visscher, F. (Freek) (m) 22

Post. J. (Jelle) (m) 23 {
Metz, L. (Lourens) (m) 24

van Laar, C. (Cornelis) (m) 25 z
van Veldhuisen, J. (Jacob) (m) 26

Post, G. (Geer) (m) 27 3 n
1

Kleine, W. (Wim) (m) 28

Uitslag. M.J. (Jochanan) (m) 29 2
Bakker, J.W. (Jan Willem) (m) 30 I

Subtotaal

Tel op+

Subtotaal a 1 1

Tel op+

f]

Stembureau 5

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

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

Totaal 1 + 2
_lel op+

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



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 5 - Gemeentebelangen

17/22

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

van den Berg, J (Jurie) (m) 1 z z
Hakvoort, H.H. (Hendrik) (m) 2 b
Zwaan - Hulst, K (Karin) (v) 3 z
de Boer, J (Jan-Willem) (m) 4 'L 2
Oost, L (Bartus) (m) 5 l 1
Schraal, J.J. (Jannie) (v) 6 c.,
Koffeman, C.F. (Cees) (m) 7

I
Netel, C (Cees) (m) 8 4
Bakker - Woord, M (Marja) (v) 9

1

Hajji, E.H. (Hassan) (m) 10 1
Hakvoort, E.G. (Evert) (m) 11 3
Gnodde, F.J.J. (Fokke-Jan) (m) 12 1
Nentjes - de Vries, N (Nanda) (v) 13 1

Keuter, F.J. (Dirk) (m) 14 2
de Boer, M (Meindert) (m) 15 i
Bakker, R.K. (Rense) (m) 16

Kramer - Snoek, L (Laura) (v) 17

Snoek - Kramer, J (Jannie) (v) 18 3
Keuter, J (Anja) (v) 19 1
Koffeman, K.L. (Klaas-Luut) (m) 20 1

Tel op+

Subtotaal

Stembureau ;J

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

Totaal 1
_lel op+

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 6 - PVV (Partij voor de Vrijheid)

18122

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

Wakker, H. (Hendrik) (m) 1 l, {;
Post, J. (Jan) (m) 2 I
de Boer, P. (Pieter) (m) 3 ( 0
van Urk, G. (Gerrit) (m) 4 I
Wakker, J. (Jan) (m) 5

Keuter, J.M. (Jan Meindert) (m) 6 5

Subtotaal

Stembureau 5 'f

Tel op +

LLLJ
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1

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



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau

Lijst 7 - Krachtig Urk

19/22

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

Hoekstra, D (Dittie) (v) 1 3 l
Hakvoort,J(Jan)(m) 2 h
Brands, H. R. (Henri) (m) 3

ten Napel, P (Pieter) (m) 4 ç
Bakker, G (Ger) (m) 5

van den Berg, E.F. (Eize-Fokke) (m) 6

Bakker, H (Hendrik) (m) 7 2
de Vries, A (Auke) (m) 8 i
Kramer, H (Harmen) (m) 9

4
Bakker, D (Daniëlle) (v) 10

3
Snijder, A. E. (Lisette) (v) 11 /2
Brouwer, J (Janna) (v) 12 2
Brouwer, G. S. (Gerdie) (v) 13 s
Snoek, J (Jacob) (m) 14 [
Hoekstra, A (Andries) (m) 15

Lobbes, R (Robert) (m) 16 3
Pasterkamp, J (Jurie) (m) 17 2
Bakker, H. E. (Erina) (v) 18

Hoekstra, P. L. (Pieter) (m) 19 2
Ras, K (Klaas)(m) 20

Bakker, C (Kees) (m) 21

Hoekstra, H (Hendrik) (m) 22 1
de Boer, A (Alie) (v) 23

Geurts, E. W. J. (Erwin) (m) 24 s
van Urk, T (Thijs) (m) 25 l
Post, J (Jan) (m) 26

Oost, G. E. (Evelien) (v) 27

Bakker, W. J. J. (Wilhelmina) (v) 28 1
ter Beek, A (Angelique) (v) 29

Baarssen, H (Harmen) (m) 30

Subtotaal

Tel op+

[TE] Subtotaal a 1 1

Tel op+

1 l 1

Stembureau•

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

Zei in elk vakje één cijfer.
Begin rechts mei hel laatste cijfer.

Totaal 1 + 2
_____Tel op+

[@CL]
Zei in elk vakje één cijfer.

Begin rechts mei het laatste cijfer.
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Lijst 8 - JEZUS LEEFT

20/22

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer

[ Limburg, G.J.

Subtotaal

Aantal stemmen

Tel op+

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

Stembureau 5 ~

Totaal 1
Tel op+

[.[]
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 9 - Forum voor Democratie

21/22

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen

van der Reest, J. 1 i,
Post, L. 2

ten Napel, M.J. 3
1

Kramer, M.C. 4 3
ten Napel, P. 5

Schraal, L. 6 3
Romkes, D. 7

Bakker, F. 8

Bakker, P. 9 l
Baudet, T.H.P. 10 t 4

Tel op +

Subtotaal

Stembureau 5 j

[il
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Ielop+

5Tl
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Bijlage 2: Voorlopige telling op lijstniveau
(alleen in te vullen bij schorsing stemopneming)

22122

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- ChristenUnie

2-CDA

3- Hart voor Urk

4- Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

5- Gemeentebelangen

6-PVV (Partij voor de Vrijheid)

7- Krachtig Urk

8- JEZUS LEEFT

9- Forum voor Democratie

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

Stembureau 5


