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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Rijssen-Holten in maart 2022 

Gemeente Rijssen-Holten 

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 

la Stembureaugegevens tijdens stemming 

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

7 
Willem Alexanderschool 

Koninginneweg 44 A, 7462 HN, Rijssen 16-03-2022 

1b 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) 

1c 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. 

0 Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

o Een stembureau met beperkte toegang. 
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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Aanwezig op het stembureau: 
Dag Maand Jaar Uren (van - tot) 
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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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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 

Aantal geldige stempassen 

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

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

Totaal aantal toegelaten kiezers (A+B+C=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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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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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 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 

rAantal 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 

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 
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 

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 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 
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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: 

  

o3 

     

Naam voorzitter 

Namen stembureauleden 

2 
r13 

r\k( (7151111, 

5 

6 

ry),  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

I 14 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Lijst 1 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

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

Scheppink, A.J. (André) (m) 

  

1 

  

Beens, B. (Ben) (m) 2 

  

9 5-

 

Bosma, E.G. (Ewart) (m)  
3 

    

Noeverman, J. (Jan) (m) 4 

    

Jansen, R. (Richard) (m) 5 

   

3 
Reterink, J.W. (Wim) (m) 6 

     

Haase, AS. (Sander) (m) 7 

   

(:l 

Rietman, J.E. (Jan Erik) (m) 8 

    

7 -

 

Voortman, A.J. (Bart) (m) 9 

   

5 
ter Harmsel, W.J. (Hans) (m) 10 

    

I 

Nieuwenhuis, J.G. (Geert) (m) 11 

    

Jansen, A.J.F. (Frank) (m) 12 

    

a 
Ligtenberg, J. (Johan) (m) 13 

    

3 
van Belzen, W. (Wilmer) (m) 14 

   

I 

Schulenburg, G. (Sander) (m) 15 

   

I 

van Kralingen, R. (Robert) (m) 16 

   

3 
Morsink, G. (Gerben) (m) 17 

     

van Dijke, C.P. (Cor) (m) 18 

   

,-) 
,) 

Weenink, G.W. (Wouter) (m) 19 

    

q 

Kamphuis, A.J. (Arend Jan) (m) 20 

   

I 

Timmerman, M (Frank) (m) 21F. 

    

2, 

de Bruin, E.J. (Erjan) (m) 22 

     

Boerman, M.C. (Martijn) (m) 23 

    

2...- 

Immink, M. (Marcel) (m) 24 

     

Agteresch, G.A. (Geert) (m) 25 

     

ten Bolscher, H.J. (Dick) (m) 26 

     

Vossebelt, A. (Hans) (m) 27 

    

2._ 
Tel op + 

Prosman, A. (Anthon) (m) 28 

 

3 

  

Willems, G.J.L. (Leander) (m) 29 

    

3 
ten Bolscher, G.H. (Gert Harm) (m) 30 

   

2, 

Tel op + 

    

g Subtotaal 

 

Subtotaal 2 WEM/2 
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Begin rechts met het laatste cijfer. Begin rechts met het laatste cijfer. 

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



Totaal 1 + 2 
Tel op + 

3 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 14 / 19 

Lijst 2 - ChristenUnie 

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

Huishof - Boeve, F. (Frederike) (v) 1 

  

Li 8 
ten Hove - Ligtenberg, A.M. (Marit) (v) 2 

   

b 
3 Rozenkamp, A.G. (Tonnie) (m) 

   

5 
4 Berkhoff, J. (Jan) (m) 

   

77 
5 Laurens, J.C. (Christiaan) (m) 

   

Beunk, J.F.M. (Mark) (m) 6 

   

1 
7 Willems - ter Steege, A. (Annemieke) (v) 

   

7 
Vernhout, J. (Jorg) (m) 8 

   

9 Schutte, A.J.J. (Job) (m) 

   

9 
ter Weel, J. (Jan) (m) 10 

    

11 Kogelman - Laarman, A.G. (Alinde) (v) 

    

Boorsma, J.C. (Cornee) (m) 12 

    

Tijhof, B.D. (Bert) (m) 13 

  

2... 0 . 

Eertink, J. (Johny) (m) 14 

   

,G 

Vos, R.A.H. (Ruud) (m) 15 

   

2, 
Siemerink, G 16E. (Edgar) (m) 

   

1 

van Munster, G.J. (Gerrit) (m) 17 

   

2. 
van Veldhuizen, J. (Joost) (m) 18 

    

Beltman, G. (Gerard) (m) 19 

    

Otten, N.J. (Niek) (m) 20
3  

    

Ris, S. (Sander) (m) 21 

   

(7) Lingeman, J.W. (Jan Willem) (m) 22 

   

Slagman, A.J. (Arjan) (m) 23 

   

1 

Koedijk, F.A. (Sarah) (v) 24 

   

3 
Wolterink, B. (Ben) (m) 25

3  

    

ter Steege - Smeijers, A. (Addie) (v) 26 

    

Seppenwoolde - Meijerink, J.C. (Joke) (v) 27 

   

2.• 

Tel op + 

Beltman, W. (Wilfred) (m) 28 

    

Blaazer, B.J. (Bert) (m) 29 

   

1 

Schreurs - Streefkerk, W.M.P. (Willemieke) (v) 30

     

Tel op + 

Subtotaal 1 Subtotaal 3 
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Lijst 3 - CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Wessels, F.J. (Erik) 1 

   

11 
Ekhart, R. (Rindert) 2 

   

G 
Nijkamp, H.J. (Henk) 3 

   

3 
Basmaci, G. (Gabriël) 4 

   

9..)  
Teeuwen, R. (Raoul) 5 

   

Veneklaas, G.J. (Gerrit) 6 

   

L I 
Smelt, G.J. (Gerrit) 7 

    

ten Hove, J.J.M. (Jan-Maarten) 8 

   

2... 
Meijer, O.J. (Obbe) 9 

  

I .2`-' 

Goorman - Veneklaas, J. (Janine) 10 

    

Prins, T. (Ton) 11 

    

Boezerooij - Galea, I. (Ingrid) 12 

    

Markvoort, W. (Wim) 13 

   

I 
Hoogsteen, T. (Trijnie) 14 

    

van Rooijen, A.B.J. (Ben) 15 

    

Smit-ter Avest, J. (Anita) 16 

    

Citgez, M. (Merjem) 17 

   

I 
Voortman, L. (Lamber) 18 

    

Dul - de Fockert, A. (Anneke) 19 

    

Stegeman, W. (Wim) 20 

    

Cornelissen, R.J. (Roland) 21 

    

Tel op + 

Subtotaal 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 4 - Gemeentebelang Rijssen-Holten 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Haverslag - Pekkeriet, J.J. (Jannette) (v) 
15  

   

5 
Beunk, J (Jan) (m) 2 

  

2. ". 
3 Alberda, E.T. (Erik) (m) 

   

( 
4 ter Harmsel, J.S. (Sander) (m) 

  

2- 4 
Bronsvoort - Scholman, B.J.G. (Jolanda) (v) 5 

    

Tuijnder, A.P. (Arjan) (m) 6 

   

I 
7 Krikkink, D (Dennis) (m) 

   

2-

 

Klingeman - den Bouwmeester, W.M. (Michelle) 8 
(v) 

   

14 
Reilink, W (Wouter) (m) 9 

    

Stevens, B.J. (Arjan) (m) 10 

    

Veneklaas, E (Egbert) (m) 11 

    

Koopman - Pluygers, J.H.F. (José) (v) 12 

    

Meppelink, H.G. (Herman) (m) 13 

   

.7-- 
Pekkeriet, D.J.A. (Dirk) (m) 14 

   

Kroeze, P (Patrick) (m) 15 

    

Scheperboer, H (Henk) (m) 16 

    

ter Schure, W.A.J. (Willem) (m) 17 

    

Muller, W.J.M. (Wim) (m) 18 

   

I 

Thiele, L.J. (Leo) (m) 19 

    

Nijkamp, A (Arie) (m) 20
 

    

Aanstoot, A.J. (Jan) (m) 21 

    

Hofhuis, A (Ab) (m) 22 

    

Tel op + 

Subtotaal 
•  

 

  

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

Totaal 1 
Tel op + 

a 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van den Berg, B.J. (Bart-Jan) (m) 1 

  

2- 0 

Deijk, E.J.W. (Elsbeth) (v) 2 

    

3 de Koff, R. (René) (m) 

    

4 Baan - Gerritsen, J. (Jessica) (v) 

   

i 
5 Meijerman, A.J. (Arno) (m) 

    

Geerligs, J.H.E. (Reinier) (m) 6 

    

7 Noordam, E. (Esther) (v) 

    

Paalman, A. (Aaldrik) (m) 8 

    

9 Beukers, H.T.B. (Bastian) (m) 

    

Jol - Cillekens, J.M.N. (Nathalie) (v) 10 

    

de Koe, R.A. (Rob) (m) 11 

    

Heuver - Harbers, E. (Dini) (v) 12 

    

Kevelam, A.J. (Jan) (m) 13 

    

Aaftink, L.J. (Bert) (m) 14 

    

Bronninkreef, B.J. (Jan) (m) 15 

    

Rensen, H.D. (Erik) (m) 16 

    

Noordam, F.W. (Frans) (m) 17 

    

  

Tel op + 

Subtotaal 

 

2 

 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 6 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

R.W. (Rob) (m) 1 iMeijerink, 

   

9 
IQ> 

ter Harmsel - van Lingen, C.L. (Loes) (y) 2 

   

3 Janssen - Niehof, R.H.L. (Renate) (v) 

   

J_ 
4 Versluis, C. (Camiel) (m) 

   

5 Hartkamp, H.A. (Heleen) (v) 

    

Kaffener, J.G.H. (Hans) (m) 6 

    

7 Tijhof, E.M. (Elisa) (y) 

    

Aartsen, C.D. (Cora) (y) 8 

    

9 de la Haye, R.M.C. (Remi)(m) 

    

Klein Velderman, H. (Herman) (m) 10 

    

1 1 Velterop, J.F. (Johan)(m) 

   

2.., 
12 Tijhof - Zwijnenberg, M.J. (Monique) (v) 

 

4 

 

1 

Tel op + 

Subtotaal 

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

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

2 - ChristenUnie 
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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 

  

1111 

4 - Gemeentebelang Rijssen-Holten  

3-CDA 

1111

 

5- VVD 

6 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA.) 

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