
Gemeente Almere

Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau
De verkiezing van de leden van het Waterschap 
op 15 maart 2023
Gemeente Almere

Let op! Alleen in te vullen door het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar 
lichaam, indien van toepassing

Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft vastgesteld dat de in dit 
proces-verbaal opgenomen aantallen niet allemaal juist zijn. Het gemeentelijk stembureau/stembureau 
voor het openbaar lichaam heeft zelf de juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het 
corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: [__][__]-[__][__]-[__][__][__][__] (dd-mm-jjjj) [__][__]:[__][__] (tijd)

□

In opdracht van het centraal stembureau heeft het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het 
openbaar lichaam de in dit proces-verbaal opgenomen aantallen (opnieuw) onderzocht. Deze blijken niet 
allemaal juist te zijn. Het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam heeft zelf de 
juiste aantallen vastgesteld. Zie voor de correcties het corrigendum bij dit proces-verbaal.
Het corrigendum is vastgesteld op: [__][__]-[__][__]-[__][__][__][__] (dd-mm-jjjj) [__][__]:[__][__] (tijd)

n

Stembureau, locatie en openingstijden1.

Stembureaugegevens tijdens stemmingla.

Nummer
stembureau Openingstijden (van - tot)JaarDag MaandAdres/locatie stembureau

I 3 (=\ \ O q 1 510312- 0^3 O ^0 Oj ■ |^ 1 |Q 0

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

Nummer
stembureau Openingstijden (van - tot)JaarDag MaandAdres/locatie stembureau
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Model N 10-1; Proces-verbaal van een stembureau

Stembureaugegevens tijdens telling1b.

Wanneer vond de telling plaats?
Tijd (van - tot)Dag Maand Jaar

Datum: )lo
Waar vond de telling plaats?

®^De telling vond in het stemiokaal plaats.

□ De telling vond op een andere locatie plaats. Adres of omschrijving locatie:

Aanwezigheid stembureauleden2.

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

Aanwezig op het stembureau; 
Dag Maand Tijd (van - tot)JaarVoorletters Achternaam
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Aantal toegelaten kiezers3.

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

> I 6Aantal geldige stempassen A

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

0Aantal geldige kiezerspassen c
Tel op +

H ScPiTotaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D)

I Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
Het aantal getelde stemmen moet gelijk zijn aan bet aantal toegelaten kiezers (D = H). 
Vul hieronder de aantallen in en tel deze bij elkaar op.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

(oAantal bianco stembiljetten F

Aantal ongeldige stembiljetten G

Tel op +

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) H

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op de volgende pagina.
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen5.

Is er een verschil tussen het aantal toegelaten kiezers (rubriek 3, onderdeel D) en het aantal uitgebrachte stemmen 
(rubriek4, onderdeel H)?

JS. WEE Ga dan door naar rubriek 6.
□ Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn m^er stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

Aantal Keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal Keren dat er een andere verKlaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

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.

Aantal Keren dat een Kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal Keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereiKt

Aantal Keren dat er een andere verKlaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

Aantal Keren dat er geen verKlaring is voor het verschil
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Bezwaren van kiezers6.

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 bianco 
verklaard, het resultaat van de telling wordt niet bekendgemaakt, het resultaat van de telling is onjuist.

Leg aile bezwaren van kiezers vast in dit proces-verbaal. Ook a/s 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

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

i Onregelmatigheden of bijzonderheden

Waren er 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 afen het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 
stemlokaal bei'nvloedden de kiezer.

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Stembureauleden aanwezig bij de telling8.

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureauleden die bij de telling aanwezig zijn. 
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal twee andere stembureauleden.

Let op; U vult in rubriek 8 alleen de namen in.
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9.

Naam voorzitter

1

Namen stembureauleden

CA\r^y^g.vv^CL^vlg^kJ2✓ O . c\ -2

3

D iTlulcu) Dcrkfjuk

WienK,e VeirmeuleA6
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Model N 10-1: Proces-verbaal van een stembureau

Bijiage: Aantal stemmen per lijst en kandidaat
(Afhankelijk van het aantal kandidaten bedraagt het aantal kolommen voor elke lijst een of twee.)

Zie volgende pagina's.
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Lijst 1 Water, Wonen en Natuur
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1 26Storteider,
RB.M. (Paul) (m)

Caris,
J.P.T. (Jo)(m) (P i0 0 00 0 0

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

Otlens,
J.J. (Janneke) (v) i2 000 00

283Bekkenutte,
M.M. (Monique) (v) 6 Venseiaar,

L.B.M. (Lidwien) (v)6 2 060 0
294van der Velde, 

R. (RIen) (m)
Vermeulen, 
PM.S. (Paul) (m)0 00 o o oa 0

305de Rooy,
M.L. (Marc) (m)

van Wegen, 
M.W. (WIm) (m)0 c?o 0 Oo o o

Bouwmeester - den Breeder, ® 
L.M. (Laura) (v) 3<9 0

7El Mhassani,
E.M. (Moestafa) (m) 3O 0o

8van der Bend, 
M.P.I. (Miranda) (v) 0 o

9Breukel,
R.M.A, (Rene) (m) ooO o

10Terpstra,
J. (Jaap) (m) o 00 0

11Partiman-Stet, 
T.C.M. (Dorien) (v) 0oo

12van den Berg, 
R.F.D. (Ruud) (m) ClCl o

13Croes,
J.A. (John) (m) a 0o a

14Fackeldey, 
J.A. (Jop) (m) 1a o o

15van Galen,
M.M.A. (Margriet) (v) 2.0 Cl O

16Gebbink,
D.A.G. (Dennis) (m) a 0o o

17Groeneveld,
M.G.R. (Martin) (m) (9<9 OO

18Lenselink,
G. (Gerda) (v) zo o 6

19Linzel,
H.J. (Herman) (m) 0o oCl

20Luijendijk,
D. (Dick) (m) a 0 0

21Nieuwenhuis, 
J. (Jan) (m) oo 0o

22Papma,
M E G. (Margriet) (v) O O \o

23Peeters,
R.H.M. (Rene) (m) 10 oo

24Raterink,
R. (Roeif) (m) o oo0

25Spanier,
R. (Ronald) (m) 0 o0 o

o\ q| \ (Pr 0\ o o\ (y 3Subtotaal 2Subtotaal 1
O

o 0 \ 3 oTotaal (1 + 2)
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Lijst 2 ChristenUnie-SGP
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1van der Kooij, 
W. (Wolter) (m) 0o

2de Borst,
J. (Jacob) (m) 0 a0

3Woord,
A. (Albert) (m) 0 o 0 o

4Pasterkamp, 
T. (Teun) (m) 0oc? o

5Moving,
J.R. (Jelte) (m) (9Ic o

6Aalvanger,
J. (Jouke) (m) o oo o

7Simonse,
J.W. (Anjo) (m) 0 oo 0

8van Veen,
J. (Jelle) (m) o 0 oo

9Ebbers,
L.W. (Lambert) (m) G O OC

10Versprille,
C.H, (Kees) (m) o oo

11de Jong,
I.M. (Ina) (v) 4o 0 0

12Hoekstra,
T. (Tunis) (m) 00 o 0

13de Graaf,
S. (Siebe) (m) o o0

14Schenk,
J.J. (Jelle) (m) o oo o

15Moens,
P.A. (Piet) (m) o ooo

16van Leeuw/en,
H.G.J. (Hendrik Jan) (m) oo o o
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Lijst 3 VVD
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Vereijken,
T.L.F.M. (Tom)(m) 2a a

2Berensl,
H.E. (Hanneke) (v) S 10 0

3Vulink,
T.J.G. (Theo) (m) ioc? 0

4Kodde,
J.L. (Jaap) (m) o o0o

5Boogaard,
M.C. (Marco) (m) o 6o
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Lijst 4 50PLUS
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1van Voorst, 
R. (Rob) (m) 3D (O

2Schultze,
J. (Jerry) (m) 0o o o

3van der Struijk-Oost, 
G, (Gerrie) (v) 0 oo

4Knaap-Schaafsma, 
I, (Ymi) (V) o 06? o

5Harbers,
J.A. (Anjo) (v) 0o o0

6Hasselo,
I. (leteke) (v) o 2_OO
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Lijst 5 CDA
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Oost,
R.T. (Roelof) (m) O D. 0

2van Dongen,
T.L.M. (Marcel) (m) (30 O0

3Frederiks-Douve, 
T.H. (Thea) (V) 0o \o

4Goes,
J.C.M. (Johan) (m) o 0 0

5de Craen,
J.P. (Jens) (m) o0o 0

6Hof,
0 o ooM.P. (Michel) (m)

7van Woerden, 
C. (Kees) (m) 0 oo

8van der Knaap, 
N. (Klaas) (m) 0 io6

9Maris,
A. (Anton) (m) 0o o o

10Fennema,
J. (Jetsko) (m) '2.oo 0

11Hofstra,
M.A. (Maarten) (m) 0c> oC7

12Greiner,
A.L. (Andries) (m) o o oo

m
o
oo

O O 0 7^ X. >Totaal Q.
CO
CM



Lijst 6 AWP voor water, klimaat en natuur
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Bertelkamp,
J. (Johan) (m) Cl 01&

2Herrebrugh,
W. (Willem) (m) 0 o0

3Zwaaf,
H. (Herman) (m) o 'Z.oo

4de Waal,
J. (Jiry) (m) 00o o

5Rehorst,
E,(Ed)(m) 0o 0

6Mooren,
J.H.M. (Joep)(m) 0 00

7Smidt,
E.H. (Ebel) (m) o6 oo
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Lijst 7 Belang van Nederland (BVNL)
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Wortel,
H.F.M. (Hans) (m) 0 0 Z

2Wijnschenk, 
H.H.R. (Harry) (m) &i oi i n
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Lijst 8 BBB
Zet in elk vakje een cijfer. Begin rechts , met het laatste cijfer.

Naam kandidaat & 
kandidaatnummer

1Hilgers,
P.H. (Peter) o z0

2van Schie-Rameijer,
I. (Inge) O ( 1o

3Bokma,
J. (Jouke) 00 o

4Levers,
H.H. (Hubert) 06 OO

5Kempenaar, 
W.A. (Walter) 30 0o

6Glijnis,
P. (Paul) 6O O O

7van Damme, 
PJ.A. (Peter) o o o0

8Giesen,
J.J.PJ. (Jeroen) o o o o

9van den Berg, 
J. (Jacob) 50c> o
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