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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

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

Gemeente Venlo 

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 

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

Nummer 
stembureau 

311 
Dag Maand Jaar Openingstijden (van - tot) 

,"· ][s »]se_ossl 
Adres/locatie stembureau 

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

Nummer 
stembureau Adres/locatie stembureau Openingstijden (van - tot) 

I. L I ~-~------- ----- 
Dag Maand Jaar 

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. 

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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2. Aanwezigheid stembureauleden 

Houd per stembureau/id de tijden bij waarop het lid op het stembureau aanwezig was. 

Aanwezig op het stembureau: 
Voorletter(s) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (van - tot) 

[wee] [a. 63[zog '@G]-[4lee] 
'I [ l [ ] 

[ua [on 6032022 [oor-[i@la] 
tri as tra»el 
1 1 
6os LualEc] 

1 ·+r --- 
1 1 

Hl H '! !' ] ~--------, 1- 1 
'----' 
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1 

J M.A.J.L. J Stiene - Arends ][L6@3,2022 
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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 

:==A=a=n=ta=l=g=e=ld=ig=e=s=te=m=p=a=s=s=e=n====================~I IAI 

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

33l/ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

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

Tel op + 

Totaal aantal toegelaten kiezers ( A + B + C = D) --~----5_5_~ 
___ Tel op+ 

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 55] 
:==A=a=n=ta=l=b=la=n=c=o=s=t=e=m=b=il=J·e=tt=e=n====================~I IFI 

~A_a_n_ta_l_o_n_g_e_ld_ig_e_st_e_m_b_i_lie_t_te_n ~I IGI 
_____ Tel op+ 

Totaal aantal getelde stemmen ( E + F + G = H ) m 5 5 1 

-------~ 

lel op+ 

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 

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 

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) 

1 1 

CJ 

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 
1 

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) 

1 1 

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

Onregelmatigheden en bijzonderheden 
-" " 

__ 7iclL~~-L~~~~ CiC.5..0~"'-\ ~'-<L2Cl.~S~- -\0-~~--· bCQ;ü:e_'. 
Al+ er een '.J<he-d aa> oo-' be olerohero 
----~de__be..,_~ _v.:),-'='=-=-=--·-------------------- 

Stembureau 311 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 8/24 

8. Stembureauleden aanwezig bij de telling 

Noteer in deze rubriek de naam van alle stembureau/eden die bij de telling aanwezig zijn. 
Dat zijn in elk geval de voorzitter en minimaal drie andere stembureau/eden. 

Let op: U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 
Vervolgens ondertekenen al deze stembureau/eden het proces-verbaal in rubriek 9. 

Dag Maand Jaar 

oor[76]-[3]-zo2z 
Naam voorzitter 

Namen stembureauleden 
< 

Li Dy>>co 
m Der>on 

m9 tune- Beonl 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Lijst 1 - EENLokaal 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Schatorjé, F.P.M. (Frans) (m) 1 6 
van den Beucken, L.M.C. (Leon) (m) 2 

/ 
Yildiz, D. (Duran) (m) 3 

Pieko, A.F.E. (Luud) (m) 4 

Özkaya, T. (Tugba) (v) 5 

Beurskens, B.J.P.W.N. (Bram) (m) 6 

Janssen, L.M.J. {Lonneke) (v) 7 I 
Smeets, J.J.R.E. (Jacques) (m) 8 

Ramaekers - Ubben, A.J.J. (Nanette) (v) 9 

Cangir, E. (Ergün) (m) 10 

Schuman, M.W.J. (Marjan) (v) 11 

Titulaer, C.C.C. (Clim) (m) 12 

Dings, P.M.J.M. (Pieter) (m) 13 

Roest, 1.J.G.W. (Imme) (v) 14 

Konings, R. (Roel) (m) 15 

Cornelissen, G.C.M. (Gerard) (m) 16 

van Tegelen, W.P.G. (Wiel) (m) 17 

Marsman, L.M.J. (Bert) (m) 18 

van Aarssen, M.C.J. (Mikel) (m) 19 

Hanraets, W.M.T.P. (Wim) (m) 20 

Ambroz, J. (Jiri) (m) 21 

Winter, L.J.W.M. (Laurence) (m) 22 

Meiskens, A.M. (Albert) (m) 23 

Donders, F.J. (Frank) (m) 24 

Meeuwsen - Beliên, J.G.M.M. {Annie) (v) 25 

Jacobs, L.M.A. (Anton) (m) 26 

Hecker, M.G.A.G.M. (Mathy) (v) 27 

Aantal stemmen Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Donders - Heijnen, C.J.H. (Carianne) (v) 28 

Cremers, M.T.S. (Mark) (m) 29 

Goosen - Bosch, H.J.W. (Riet) (v) 30 

Cremers, M.H.A. (Maartje) (v) 31 

Wetzels, K.E.A. (Karel) (m) 32 

Janssen, H.J.H. (Henk) (m) 33 

Hoeben, G.H.M. (Sjraar) (m) 34 

Driessen, D.M.J. (Dàny) (v) 35 

Klerken, J.F.M. (Jan) (m) 36 

Kuijpers, L.C.P. (Lau) (m) 37 

Hendrickx, P.G.M. (Piet) (m) 38 

Huberts, G.E.M. (Fred) (m) 39 

Brauer, H.H.M. (Henk) (m) 40 

Overbeeke, D.A. (Dirk) (m) 41 

Verhezen, J.M. (Jan) (m) 42 

Krämer - van de Kerkhof, W.G.T. (Wilma) (v) 43 

Schouwenberg, W.J.P. (Wiel) (m) 44 

Wetzels, J.W. (Jos) (m) 45 I 
Spruytenburg, R.W.L.M. (Ruben) (m) 46 

Simons - van Deurssen, H.J.G.M. (Lea) (v) 47 

Cox, HAM. (Rian) (v) 48 

Ambroz - Coenen, A.M.G. (Annemarie) (v) 49 

Adams, J.M. (Jan) (m) 50 

Aantal stemmen 

Tel op+ Tel op+ 

Subtotaal [8] Subtotaal tl 1 1 

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 
Tel op + 

(] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 2 - CDA 

Naam kandidaat I Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Verhaegh, T.W.G. (Tom) (m) 1 / 5 
van de Put, R.A.E. (Raquel) (v) 2 

van den Hombergh, J.W.J. (Jack) (m) 3 

Duckers, M.A.H.J. (Miriam) (v) 4 I 
Hoezen, J.G.U.G. (Jos) (m) 5 

Geurts - de Pree, H. (Hanna) (v) 6 

Drissen, A.J.M. (Ton) (m) 7 

Peulen, T.J.M. (Teddo) (m) 8 4 
Koetsenruijter, T. (Tim) (m) 9 

Meidanwal, A.W. (Abdul) (m) 10 

Hafmans, H.M.M. (Harold) (m) 11 

Meziani, A. (Aissa) (m) 12 

Peeters, J.C.M. (Jo) (m) 13 

Bosch, J.F.J.P. (Juul) (m) 14 1 
Alkan, D. (Derya) (v) 15 

Buil, R. (Robbert) (m) 16 

Setz, R.B.W. (Robert) (m) 17 

Janssen, G.G.W. (Gijs) (m) 18 

Guppen, J.P.H.M. (Hans) (m) 19 

Op de Laak, H.M.E. (Harrie) (m) 20 

Verberk, W.M.A. (Wil) (m) 21 

Franssen, G.D.G.M. (Gijs) (m) 22 

Doornenbal, J.J. (Jan) (m) 23 

Kuijer, Th.J.M. (Thea) (v) 24 

van de Loo, H.P.W. (Eric) (m) 25 

Hermans, R.J. (Ruud) (m) 26 

Hanegraaff, M.C. (Marcel) (m) 27 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van Zwamen, C.J.M. (Cas) (m) 28 

van Fessem, H.P.F.C. (Eric) (m) 29 

Wienhoven, J.F.W. (Jan) (m) 30 

van Berkum, H. (Hans) (m) 31 

Schreurs, L.P.H. (Lei) (m) 32 

Waterborg, H.J. (Harm) (m) 33 

Teeuwen, J.H.G.M. (Jos) (m) 34 

Lamers, J.C.W.A. (Hanno) (m) 35 

Tel op+ Tel op+ 

Subtotaal ,, [2[] Subtotaal a [o] 
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 
Vel op + 

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 3 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 

Bastiaans, L.H. (Leon) (m) 1 l] 
Simons, I.A.W. (Inge) (v) 2 

Bastiaens, P.T.J. (Peter) (m) 3 

Rutten, J.M.R. (Ruud) (m) 4 

den Biesen, M.H.A.M. (Mat) (m) 5 

Walda, M.B.J. (Marcel) (m) 6 

Groot, N (Niels) (m) 7 

Keunen, F.L.J.M. (Frans) (m) 8 

Bongarts, O.J.C.D. (Olav) (m) 9 

Thenu, C.E.H. (Chris) (m) 10 

Stroeken, G.J.M. (Gé) (m) 11 

Munten, C.W. (Chris) {m) 12 

van Heukelom, M.M.E.J. (Rien) (m) 13 

Leenen, T.J.P. (Theo) (m) 14 

Wijnands, R.M.J. (Rogér) (m) 15 

Ewalds, A.J.G. (Dré) (m) 16 

Clabbers, S.F.J. (Stijn) (m) 17 

Caris, N.P.W. (Nicky) (m) 18 

Joosten, P.F.A (Petra) (v) 19 

Fokkens, G.P.L. (Gerard) (m) 20 

Decker, G.A.H.M. (Gé) (m) 21 

Houben, J.H.T. (Joep) (m) 22 

Aerts, J.W.J. (Jean) (m) 23 

van Vught, H. (Harrie) (m) 24 

de Kievit, H.W.J.M (Bert) (m) 25 

Versleijen, R.J.M. (Roel) (m) 26 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal 

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

Totaal 1 
Tel op + 

[7] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

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

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Boom, E. (Erwin) (m) 1 I 
Özalp, A. (Arzu) (v) 2 

Janssen, H.A.M.H. (Hay) (m) 3 I 
Vercoulen, H.M.H. (Hay) (m) 4 

Spijksma, J.C.G. (John) (m) 5 

Addarrazi, M. (Mohamed) (m) 6 

Pingen, D.P. (Daan) (m) 7 

Clabbers, R.J.A. (Reza) (v) 8 / 
Haanen, I.H.M. (Ivo) (m) 9 

Ammari, L. (Louisa) (v) 10 

van Marcke, F.A.F.M. (Lex) (m) 11 

Geeraets, K. (Kevin) (m) 12 

Leunissen, J.R. (Jan) (m) 13 

Testroote, A.P.J. (Gonita) (v) 14 

Kempen, J.P.A. (Jos) (m) 15 

Kavermann, B. (Brigitte) (v) 16 

Testroote, M.C.T. (Marcel) (m) 17 

Havens, A.J.L. (Anneloes) (v) 18 

Teeuwen, A.J.L.T. (Anita) (v) 19 

Theeuwen - Verkoeijen, R.A.N.H. (Rinske) (v) 20 

de Haan, C.W. (Chris) (m) 21 

Liebregts, J.H.J.M. (Hans) (m) 22 

Strelitski, D. (Daan) (m) 23 

Tax, V.E.R. (Vera) (v) 24 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal [3) 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 
[elop + 

Bal 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - PVV (Partij voor de Vrijheid) 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Fijnje, O.A. (Donald) (m) 1 2 
Donders, D.W. (Denis) (m) 2 

Valize, J.J.T.M. (Jan) (m) 3 
/ 

Hoks, F.J.R. (Frank) (m) 4 

Westheim, H.J.C. (Ben) (m) 5 

van Strien, G.A. (Gom) (m) 6 

Helder, L.M.J.S. (Lilian) (v) 7 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal [3l 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts mei hel laatste cijfer. 

Totaal 1 
Tel op+ 

[3] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts mei het laatste cijfer. 

Stembureau 311 



Model N 10-1Proces-verbaal van een stembureau 18124 

Lijst 6 - GROENLINKS 

Naam kandidaat I Kandidaatnummer 

Janssen, W.R.L. (Wim) (m) 1 

Pollux - Linssen, M.P.A.G. (Marij) (v) 2 I 
Buskes, W.P.M. (Willo) (v) 3 

Çakmak, A.H. (Ali) (m) 4 

Frings, L.C.M. (Bert) (m) 5 

Joosten, J.L.C (Jade) (v) 6 

Neumann, M.J. (Matthias) (m) 7 

van der Leeuw, W.A.M. (Helma) (v) 8 

van Eijck, H.J.M. (Huub) (m) 9 

Ewals, G.M.H.T. (Tessa) (v) 10 I 
Janssen, A.A.J.M. (Alda) (v) 11 

Geelen, H.W.M. (Herman) (m) 12 

Schepens, D.M.A. (Dorothé) (v) 13 

EIt - Holla, H.F.P. (Ine) (v) 14 

van Remortel, A.B.P.M. (Arno) (m) 15 

van Tulder, M.A.T.M. (Margriet) (v) 16 

Spitz, R.A.F. (Roger) (m) 17 

Böhlke, A.M. (Anja) (v) 18 

Lafleur, H.L.M.T. (Harrie) (m) 19 

Bettinger, B.J.M. (Ben) (m) 20 

Peters, N. (Nikki) (v) 21 

Janzing, H.M.J. (Heinrich) (m) 22 

Faassen, R.M.W. (Roel) (m) 23 

Freij, P.C.M. (Peter) (m) 24 

Hendrickx, C.W.M. (Ineke) (v) 25 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal [2] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 
Tel op+ 

[2] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 7 - 50PLUS 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 

Kroonstuiver, N.L.D. (Natascha) (v) 1 3 
Berzsenyi, D.J.F. (Denes) (m) 2 

Wissingh, H.A. {Ab) (m) 3 

Alberts - Trienes, M.L.M. (Marij) (v) 4 

Alberts, W.J. (Wolf) (m) 5 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal 3] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 
_lel op + 

[3] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 8 - D66 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Maessen, R.J.M. (Remy) 1 [3 
Billekens - Dorssers, M.G.W.M. (Monique) 2 1 
Vervuurt, M. (Marc) 3 

Stocks, M.H.D. (Mathijs) 4 

van der Velden, S.H.J. (Stef) 5 

Beukema, M. (Machteld) 6 

Acar, E. (Emir) 7 

Janssen, S.D.R. (Sam) 8 

Sanders, T.W.C. (Resy) 9 

Aerdts, F.J.H.M. (Frans) 10 

Berden, F.T.A. (Fleur) 11 

van Leipsig, J. (Jean-Paul) 12 

Kusters, J.G. (Jeroen) 13 

van de Sandt, V.M.L. (Viola) 14 

Haanen, P.L.P. (Paul) 15 

Stoffels, JA.G. (Han) 16 

Klerken - van der Broek, I.C. (Iris) 17 

Kallen, M.H.W. (Maya) 18 

Aerts, F.H.T.M. (Frans) 19 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal 
1 1 l 

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

Totaal 1 
Tel op+ 

[n] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 9 - VSP (Venlose Senioren Partij) 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Peeters, G.P.L. (Sjors) (m) 1 5 
Weijmans, W. (Wout) (m) 2 

Kuijs - Coopmans, V.M.C. (Vera) (v) 3 

Vervoort, G.A.J. (Gé) (m) 4 

de Jong, M. (Mario) (m) 5 

Hoogers, H.M. (Henk) (m) 6 

Driessen, C.J.J.M. (Christian) (m) 7 

Hermans, WE.G.M. (Wiel) (m) 8 

van Boekhold, J.C.P. (Jos) (m) g 

Linssen, J.L.P. (Koos) (m) 10 

Boermans, L.M.M. (Loek) (m) 11 

Ooms, C. (Cock) (m) 12 

Oruç, A. (Ali) (m) 13 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal 
1 1 l5] 

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

Totaal 1 
Tel op+ 

[5] 
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 10 - Forum voor Democratie 

Naam kandidaat I Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Heuvelmans, L.C. 1 

Laureys, R. 2 

Pennings, L.J.G. 3 

Smeets, N.M.J.M. 4 

van Horick, L. 5 

Lotfy, A.R.A.R. 6 

Vergoossen, J.G.P. 7 

Konietzka, R.E.G.R.M. 8 

Beekwilder, B. 9 

Kerseboom, S. 10 

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 11 - DENK 

Naam kandidaat/ Kandidaatnummer 

Özçelik, S. (Selim) (m) 1 

Humet, E. (Emin) (m) 2 

Fannach, S. (Sofyan) (m) 3 

Yilmaz - llica, H. (Hava) (v) 4 

Göktas, I. (lskender) (m) 5 

Dal, Y. (Yavuz) (m) 6 

Aantal stemmen 

Tel op+ 

Subtotaal tl 1 1 

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

Totaal 1 
Vel op + 

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) 

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 

1- EENLokaal 

2-CDA 

3-VVD 

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

5-PVV (Partij voor de Vrijheid) 

6- GROENLINKS 

7-50PLUS 

8- D66 

9-VSP (Venlose Senioren Partij) 

10-Forum voor Democratie 

11 -DENK 

Aantal stemmen 

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

Verslag van een waarnemer van de zitting van een 
stembureau met beperkte toegang 
[de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing] 
op [datum] 
[Gemeente [naam gemeente]/Openbaar lichaam [naam openbaar lichaam]] 
Kieskring [aanduiding kieskring] 

Doel van het verslag 
De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de 
locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders 
voor de zitting van een regulier stembureau, die publiek toegankelijk is. 
Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te 
vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer 
personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De 
waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen 
aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de 
stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook overgebracht 
aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

1. Bezocht stembureau 
In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent 
geweest van de stemming. 

Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer .. Ll5_'_1 _1 __ ___,,- 
Adres of omschrijving locatie Van Tot 

1tabs0. ]l co]'t5pols. 
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2 

2. Bijzonderheden 
In deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met een 
beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed hebben op 
het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, noteert u dat in 
deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat bezwaar (en zijn 
eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de leden van het 
stembureau, hoeft u dat niet te noteren. 

Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3). 

D Wel bijzonderheden, namelijk: 

Bijzonderheden 

3. Waarnemer 

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening. 

Datum: dag 

II l 
maand 

[il 
jaar 

Naam waarnemer 
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Model D Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte toegang 

Model D 

Verslag van een waarnemer van de zitting van een 
stembureau met beperkte toegang 
[de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing] 
op [datum] 
[Gemeente [naam gemeente]/Openbaar lichaam [naam openbaar lichaam]] 
Kieskring [aanduiding kieskring] 

Doel van het verslag 
De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de 
locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders 
voor de zitting van een regulier stembureau, die publiek toegankelijk is. 
Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te 
vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer 
personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De 
waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen 
aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de 
stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook overgebracht 
aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

1. Bezocht stembureau 
In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent 
geweest van de stemming. 

- ---· 

[3 
1 

.. 
Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer 

·- --·-- 
Adres of omschrijving locatie Van Tot 1 

Di v\Je wol 1 1 II 100 1 [f2 1 OO 1 uur 
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2 

2. Bijzonderheden 

In deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met een 
beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed hebben op 
het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, noteert u dat in 
deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat bezwaar (en zijn 
eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de leden van het 
stembureau, hoeft u dat niet te noteren. 

[S Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3). 

D Wel bijzonderheden, namelijk: 

Bijzonderheden 

3. Waarnemer 

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

I i 1 [o,3] (_ O z 2 
Naam waarnemer 

)... w .Ho 
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Model D Verslag van een waarnemer van de zitting van een stembureau met beperkte toegang 

Model D 

Verslag van een waarnemer van de zitting van een 
stembureau met beperkte toegang 
[de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing] 
op [datum] 
[Gemeente [naam gemeente]/Openbaar lichaam [naam openbaar lichaam]] 
Kieskring [aanduiding kieskring] 

Doel van het verslag 
De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de 
locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders 
voor de zitting van een regulier stembureau, die publiek toegankelijk is. 
Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te 
vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer 
personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De 
waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen 
aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de 
stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook overgebracht 
aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

1. Bezocht stembureau 
In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent 
geweest van de stemming. 

-- - -----·- -- . , . - - -- - 
Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummer 

a 

Adres of omschrijving locatie Van 
I J 
Tot 
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2. Bijzonderheden 
In deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met een 
beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed hebben op 
het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, noteert u dat in 
deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat bezwaar (en zijn 
eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de leden van het 
stembureau, hoeft u dat niet te noteren. 

{ Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3). 

□ Wel bijzonderheden, namelijk: 

Bijzonderheden 

3. Waarnemer 

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand 

[• [,z] 
jaar 

[2o < 
Naam waarnemer 
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Model D 

Verslag van een waarnemer van de zitting van een 
stembureau met beperkte toegang 
[de verkiezing van de leden van [aanduiding verkiezing] 
op [datum] 
[Gemeente [naam gemeente]/Openbaar lichaam [naam openbaar lichaam]] 
Kieskring [aanduiding kieskring] 

Doel van het verslag 
De zitting van een stembureau met beperkte toegang is alleen toegankelijk voor de bewoners en bezoekers van de 
locatie waar het stembureau zitting houdt (in de meeste gevallen een verpleeg- of verzorgingstehuis). Dat is anders 
voor de zitting van een regulier stembureau, die publiek toegankelijk is. 
Om de transparantie en controleerbaarheid van de gang van zaken in stembureaus met een beperkte toegang te 
vergroten, benoemen burgemeester en wethouders voor elk stembureau met een beperkte toegang een of meer 
personen als waarnemer. De waarnemers vervullen hun rol onafhankelijk van de leden van het stembureau. De 
waarnemers hebben als taak om getuige te zijn van het verloop van de stemming en daarover verslag uit te brengen 
aan de burgemeester. De verslagen van de waarnemers worden, tegelijk met de processen-verbaal van de 
stembureaus met een beperkte toegang, elektronisch openbaar gemaakt door de burgemeester en ook overgebracht 
aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 

1. Bezocht stembureau 
In deze rubriek vermeldt u welk stembureau u hebt bezocht en gedurende welke periode u aldaar getuige bent 
geweest van de stemming. 

. l 

j.} [ 
Als het stembureau een nummer heeft, vermeld dan het nummo [ <\p ] 
1 Adres of omschrijving locatie Van , 1 Tot 

(@lemmet II o]fit 1 

6] 
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2 

2. Bijzonderheden 

In deze rubriek noteert u eventuele bijzonderheden die u zijn opgevallen tijdens de zitting van het stembureau met een 
beperkte toegang. U maakt hier bijvoorbeeld melding van eventuele incidenten die naar uw oordeel invloed hebben op 
het goede verloop van de zitting. Ook als u vindt dat het stembureau zijn taken niet naar behoren vervult, noteert u dat in 
deze rubriek. U kunt in dat geval ook bezwaar maken bij het stembureau. Het stembureau moet dat bezwaar (en zijn 
eventuele reactie daarop) noteren in zijn proces-verbaal. Als een kiezer een bezwaar maakt bij de leden van het 
stembureau, hoeft u dat niet te noteren. 

□ Geen bijzonderheden (ga verder met rubriek 3). 

X Wel bijzonderheden, namelijk: 

Bijzonderheden 

2 el op 

3. Waarnemer 

Noteer uw naam en de datum waarop u dit verslag hebt opgemaakt. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening. 

Datum: dag 

lil 

maand jaar 

2 
Naam waarnemer 

lire 
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