Model N 10-1

Proces-verbaal

van een stembureau

de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta
op 20 maart 2019
Gemeente Coevorden
Kieskring Drents Overijsselse Delta

Waarom een proces-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 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 van de stemmen ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het
proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden.

1. Locatie en openingstijden stembureau
Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer
Vermeld de locatie en de openingstijden van het stembureau. Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan
elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per locatie de openingstijden bij.
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2. Aanwezigheid stembureauleden
Houd per stembureaulid de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was.

!~~!,wez~ _?p'_het stembureau
Voorletters en achternaam stembureaulid
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3. Bezwaren van kiezers tijdens de stemming en telling
Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen 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 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 er niet mee eens is.
Heeft het stembureau een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. Noteer geen persoonsgegevens van
kiezers.
Bezwaren van kiezers tijdens de stemming
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4. Onregelmatigheden

of bijzonderheden tijdens de stemming en telling

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 vanwas. Noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

Datum: 18-03-20199:57:55
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5. Aantal toegelaten kiezers
Aantal geldige stempassen
Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)

A
B

~~--------~----~
C

Het aantal tot de sternrnlnq toegelaten kiezers. Tel CJp! A + B + C = 0

6. Aantal getelde stembiljetten
Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

E

Aantal blanco sternbiljetten

F

Aantalongeldige stembiljetten
Het totaal aantal getelde stembiljetten. Telop! E + F + G = H

7. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Is het aantal toegelaten kiezers (D) en het aantal getelde stembiljetten (H) gelijk?

1m. Ja, ga verder met rubriek 8
D Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?
D Nee, er zijn minder stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er minder geteld?
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.
Mogelijke verklaringen voor het verschil
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?
Vermeld mogelijke andere verklaringen en geef aan hoe vaak er sprake van was.

Datum: 18-03-20199:57:55
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· 8. Stembureauleden
Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de telling van de stemmen, noteren hieronder hun naam.
Dat zijn in elk geval de voorzitter van het stembureau en minimaal twee andere stembureauleden. Ga vervolgens
naar rubriek 9 voor de ondertekening.
Datum:
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Model N 10-1

Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat

Datum: 18-03-20199:57:55
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Lijst 1

iNummer
lop de lijst

Naam kandidaat

t;"""~'"' ' ~-,
I~-~-=~"",~<~
12

,

1,-""",,,,,,,,,,,,,

13

t'~

50PLUS

Westerhof, G. (Gerrit) (m)
-------1''''',-

Bergwerf, F. (Frans) (m)
-----~--"-,---"

~''''-''-,--,-,''-,-,,''-''-''''-'''~''--"-,---'''''--''---,-,-~,

{;

---=----1

Reinink, G. (Geert) (rn)

Voerman, A.J. (Ton) (m)
-----~,-,-"

-~,--"~,','----"---,-,"-,'-,-",'"
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Lijst 3

Staatkundig

Gereformeerde

_,",_"", ..""",.,w_"."_.,,,,,, __

~,,~,,,-<.%_,,~,,,~~_,..,

Partij (SGP)

~,"'''"''''''"'_,"_~~_=,,,,,",¥<,"'''H''''_,",,"

""""""__ '="_""""~""''-<''''.'-'.~''m",,
__

-r-r-rr-r,

!

-----.''-.-.-'-.,.'~""-,"""~"'-,,,,',','-"'-"""~~-,,-~-"",,,'"''-,-'''''''"""-~~-",,,,,,,,-,,-_.,,-,,~..,,J
Visscher, J. (Jan)
--------1"""

den

A. (Arie)

van Hartskamp, W. (Willem)

--------I---~-~--~--~¥_-_._~-"

---

,-------,--,',-~~---",

van Ommeren, J. (Jan)

--------1"'-.---

Bisschop, W. (Willem)
Hoepel, J.J. (Koos)
Bisschop, K. (Koob)

-------+-""--''''''''''~,-,~~,,-

-~''',----,--,--'''--,-''-''''''-,~-,,-,

''''._''-~'--'-'-,~",,,

van Leusen, H.J. (Henk)
Russcher, K. (Koob)
van derWeerd, J. (Jaap)
Haveman, R. (Ronald)

Datum: 18-03-20199:57:55
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Water Natuurlijk
"""""""'" "_.,,,,,",",,_,.... ...

_,,.=""'._,.,~~_"~~_~'''''',~~~~'"_,V~,~'''«.'·A

""'""'_."''''_,''_''''~'''"'"._

....~,,~''''""''''~''''''''''''_"~~,~_
'~""

__ '_ ... ~__

"...#.<".w.,_"''''"''''''''\

Naam kandidaat
Wichard-den Baggende, M.F. (Marion) (v)

---_._--------~--._-~~._-~--_.--_._-

----------~--~~-~-~----~-

Brandsma, O.H (Obe) (m)
Dubbelboer, N. (Nieska) (m)
Kanter, W.TA (Wim) (m)
Veldhoen, AB. (Anna) (v)
Piek, E. (Ed) (m)
Korenromp, T.H. (Tjoek) (m)
Smit, A. (Albert) (m)
Zoon, C.P.M. (Cees) (m)
Wezemer, R.K. (Roelie) (v)
Zomer, J.G. (Jan Gerrit) (m)
Corporaal, A (Albert) (m)
Kloosterman, J.B. (Jelmer) (m)
----------~._--.~
..
~.~

/

Pierey, J.P.H.M. (Jas) (rn)
de Groot, P.E. (Lisa) (v)
Tuin, J. (Jordy)..{m)
Hoek, M.H.A. (Martin) (m)
Stralenberg, N. (Niels) (m)

----------~._~._._---------------------!

van Nijen, AB. (Aukelien) (v)
Vrielink, G.J. (Gerrit) (rn)
Hinnen, L.G. (Bert) (m)
de Noord, P. (Piet) (m)

----------~

Datum: 18-03-20199:57:55
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de Jong, J.F. (Hans) (rn)
.~~. ._._----_._._---._..--_ ..
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Lijst 5

------+~,

Gernaat, T. (Tllko) (m)
Hooch Antink, R.H.J. (Rudi) (m)
Schokker, J.G. (Jan) (m)

--------1

Noordkamp, A. (Albert) (m)

--------I-~~,~~--

--------1--

Gerlofsma, S. (Sybren) (m)

, ------~~---~-------~-----,-,--,~-~----,----,

Sieders, AA (Aron) (m)
Onderdijk-Schroten, J. (Jolande) (v)

--------1

Kerkmeijer, E.J. (Bertus) (rn)

-------1---

van Swigchem, B. (Bas) (m)
Fidom, R.G. (Richard) (m)
Kassies, W.J. (Wiesje) (v)
Fijn, R.B. (Ronald) (m)

--------1

-------t

Stegeman, A. (Alfred) (rn)
van Goor, J.w. (Ina) (v)
Bus, A.G. (André) (m)
Kleine Koerkamp, HAJ. (Herman) (m)
de Rooij, J.M.M. (Han) (m)

'-~"-"--'----'

--------t'----

--------1

/

ten Have, HAM. (Harry) (m)
Das, H. (Henri) (m)
ter Beek, uw. (Driek) (m)
Felix, L.K. (Eelko) (m)
Oosterveen, D.

--------1--

(m)

Kampman, M. (Mark) (m)

--",------

",,--,---.-,---------,---,--,-----{

Dahmen, E.J.E. (Erik) (m)
Smeenk, G.H. (Erik) (m)

Datum: 18-03-20199:57:55

pagina 15/18

ChristenUnie

--------1--~~

Odink, K.H. (Herman) (m)

,--,--"-'" ~,-~~~"'---,~"'~"

van derWal, HW. (Hilco) (m)
------~"-"-""'
--_."'-"'"'~-""
Kompagnie, W. (Wout) (m)
Veldhoen, G.J. (Gerrit Jan) (m)
Groen, P. (Peter) (m)

--------1---------"'-----~----"'---

.. "'-------

Klumpje, A.A. (André) (m)

------~"'.van de Belt, RA

(Ruben) (m)

----~-_._---------"--_.__ ._.

Winters, R.K. (Remmie) (m)
Top-de Jong, J.1. (Joke) (v)
Bent, G.JW. (Gert Jan) (m)

Lindenholz,.~~.
J.G. (Janneke)
(v)
---1_~_~_~
_~_~~~~
__ ~ __~ ,

_____

.~_~~_,_~_~_~_~W~~_" "__~~,~ __

._v_ '

" __ .. _----;

Keegstra, J. (Jacob) (m)

_

2
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CDA
Naam kandidaat
Oegema, H. (Henk) (m)
--------1-~~-_.~--_
.. ~- .. ---- .. ---.-~"
Bruins, D.J. (Dirk)__ (m)
"".~ •••••

_

"~ •••• _ ••••

__ •. __ ~

,

~~~~~~--,~-~,~~-~,-~
-~-,'_,
__~"_'~_'~~"~~~_~~A'~_~_~

__~'

~_.~!

Wonink, A.B. (Bas) (m)
------+-...~.Wesselink, M.E. (Miranda) (v)
Otten, L. (Bert) (m)
Koks-Hofman, N. (Nicole) (v)

------~_Netjes,
_- C.J. (Clazinus) (m)
-_._._-- ..... ~_ ...... _-_
__ ._._ _.---...

.. " •..

..

Tuten, G.H. (Gerrit) (m)
Meijer, B. (Bouke) (m)
Kingma, T.J. (Tjeerd) (m)
van der Velde-Tuenter, J. (Jeannette) (v)
Molenaar-Braaksma, S.H. (Sanneke) (v)

--------1

Brand, K. (Klaas) (m)
den Ouden, G.J. (Gerard) (m)
Wiarda, B. (Berend) (m)
Schuurman, A.J. (Arend Jan) (m)
van der Woude, H.J.

Datum: 18-03-20199:57:55
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