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Model N l0-l

Proces-verbaal van een stembureau

De verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Brabantse Delta op woensdag 20 maart201g

Gemeente Loon op Zand
Kieskring Waterschap Brabantse Delta

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 volledþ 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 open¡ngstijden stembureau

Het nummer van het stembureau

Locatie en de openingstijden van het stembureau

\ Cmschrijving en adres tocatie

De Wetering
Weteringplein 1, Loon op Zand, 51TS BZ, Loon op Zand

10

Openingstijden voor kiezers
van tot

07:30 21:00
[JUr
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2. Aanwezigheid stembureauleden

Houd per stembureaulid de tijden bijwaarop het lid op het stembureau aanwezig was.

Voorletter(s) en achternaam stembureaulid

SchapendonkA.

van der HaringJ.L.A.

van HoorenM.G.J.

BerendsenE.S.G

JansenA.A.J

van KlaverenW

Wissink - GroezenG.G.

Berendsen - van den BergH.E.

Aanwezig op het stembureau
van tot
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3. Bezwaren van kiezers tijdens de stemming en telling

Bezwaren ziin klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers tijdens de stemming:
het stembureau is moeiliik bereikbaar, er staat meer dan één persoon in een stemhokje. Voorbeelden van bezwaren
tiidens de telling: een stem wordt onterecht geldig, ongeldig of blanco verklaard, het resultaat van de tetting 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

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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 bei'nvloedden de kiezer.

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Noteer geen
persoonsgegevens van kiezers.

s?
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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)

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + B + C = D 8tz
c

bsB

7Y+A

6. Aantal getelde stembiljetten

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stem biljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten. Tel op! E + F + G = H Bdr,|l ''

tzG

3zF

762E

$
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7. Verschiltussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten

ls het aantal toegelaten kiezers (D) en het aantal getelde stembiljetten (H) gel¡jk?

O Ja, ga verder met rubriek I

O Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveelstembiljetten zijn er meer geteld?

/,

XNee, 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.

C
' 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.

b
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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 dag maand Jaat

LtD ol3
Naam voorzitter

Naam
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Model N 10-l

Bijlage: aantal stemmen per lijst en kandidaat

\'

6
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Brooijmans, P.W.A.M. (Pieter) (m)25

Noorland, R.H. (Rob) (m)24

van der Maas, A.A. (Thosha) (v)23

Peereboom - Hoeben, M.R. (Marieke) (v)22

van der Horst, C.E.M.A. (Conny) (v)21

Geus, L.L.J. (Lauran) (m)20

Kranenborg - van Eerd, C.E.A.H. (Carla) (v)19

Buijs, A.M.M. (Sander) (m)18

Havermans, C.Q. (Dennis) (m)17

6 de Kort, R.A.J. (Richard)(m)16

Zagers, R.J.C. (Rick) (m)l5

Simons, T.C.N. (Tim) (m)14

Vermeulen, S.M.J. (Sanneke) (v)13

Bernaards, J.C.J. (Jim) (m)12

Brito y Heynen, H.L. (Henk) (m)11

de Haas, F.M. (Melt) (m)10

Vos, G, (Ben) (m)I

Dorst, R.E.B. (Ricardo) (m)

Overeem, A. (Ton) (m)7

7 Kantebeen, P. (Pim) (m)6

Gosens, M.G.M. (Mart) (m)5

Pals, J. (Joey) (m)4

Velthoen, M.C. (Maarten) (m)3

\t6 Franssen, C.B.M.E. (Cécile) (v)2

ÙL Sneep, C.A.G. (Anco) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

WD1

Aantal stemmen

$Stembureau 10
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Quaars, D.J. (Daan)(m)3l I
van der B¡jl, M. (Martin) (m)30

J
van Wel, A.W.J. (Frank) (m)29 Lq
van Dijk, E. (Bert) (m)28 I
Wetzels, E.J.M. (Eric) (m)27

Mandemakers, S.A.C. (Suzan) (v)26 t lo

Totaal

v
Stembureau 10
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I25 van Puijenbroek, J.F.M. (Joost) (m)

Kuijlen, L.L.J. (Leo) (m)24

van Tetering, A.J.C. (Ad) (m)23

22 Siemons, A.P.A.M. (Ad) (m)

21 van Geel, F.J.J. (Frans) (m)

20 Aarts - van den Kieboom, J.C.P. (Jacqueline) (v)

19 Weerdenburg, J.H.F. (Jeroen) (m)

18 Jansen - Jansen, J.M.J. (Jeanne) (v)

z17 van Dongen, M. (Riné) (m)

16 Schoep, J.J. (Jack) (m)

15 Backx, A.P.M. (Ad) (m)

14 Beekers, R.A. (Remco) (m)

Paantjens, J.C.M. (Jan) (m)l3

van Agtmaal, J.M.A. (Jeffrey) (m)12

Braspenning, A.L.J. (Ton) (m)11

van Leeuwen, J.W.J. (Jan) (m)10

Brabander, Y.J. (Yvonne) (v)9

I Meijer, J.A. (Janneau) (m)

l0t7 van den Dries, G.J.T.J. (Gert-Jan) (m)

6 van der Aa, J.J.M. (Jacques) (m)

Verbraak, J.A.M. (Hans) (m)5

q Valk, R.A.M. (Rein) (m)4

4 Korst - Dingemans, C.A.M. (Lian) (v)3

3 ten Cate, A.A. (Alwijn) (m)2

56 Verroen, H.P. (Hans Peter) (m)1

Nummer
op de lijst Naam kandidaat

CDA2

Aantal stemmen

ü
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T de Jongh, A.H.M. (Adriaan) (m)

Tuijtelaars, R.J.M. (Remi) (m)

Totaal

&Stembureau 10
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Juten, P.W. (Piet) (m)25

van den Ouden, P.A. (Peter) (m)24

van Beest, D. (Diana) (v)23

van Werkhoven, H.C.M. (Erik) (m)22

van Gorp, J.C.P. (John) (m)21

Schijvenaars, A.J. (Ton) (m)20

Verwaters, P.J.C. (Peter) (m)19

Leunisse, J.C.C, (John) (m)18

van Engelen, R.G. (Rob) (m)17

Ooms, C.W.F.M. (Chris) (m)16

Borm, W.J. (Wil) (m)15

Augustijn, M.P,M. (Marc) (m)14

Hermus, P.C.B.M. (Piet) (m)13

3 van Gorp - Adam, A.C.M.M. (Adrienne) (v)12

Welten, C.J.A. (Corné) (m)11

van den Berg, D.J.P.M. (Domien) (m)t0

Danjaoui, A. (Abdelaziz) (m)I

Akkaya, A. (Aydin)(m)8

30 van Komen, H.J. (Henk) (m)7

3 Goos, E.C. (Betty)(v)6

CÅ Jorissen - Oomen, H,M.C. (Linda) (v)5

de Neve, G.G. (Ger)(m)4

Vrinds, J.W. (John) (m)3

/1 Slenders, J.A.M. (Jan) (m)2

3o van der Kallen, L.H. (Louis) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Ons Water3

Aantal stemmen

Stembureau 10
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Huijssoon, C. (Cees) (m)

Borghstijn, P.C.T. (Piet) (m)33

Ravensteijn, R. (Ronald) (m)32

van den Kieboom, P.M.l. (Piet) (m)3l

Vreedenburgh, M.M. (Margret) (v)30

Weijts, A.C.H.M. (Harry) (m)29

van de Water, J. (Jan) (m)28

Asselbergs, S.C.M. (Stephan) (m)27

van Dijk, R.A.C.M. (Roger) (m)26

3Totaal

$?
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Schrauwen - Jongeneelen, J.C.M. (Jorien) (v)25

van Oorschot, A.J.P. (Ryan) (m)24

Maris, P.J. (Pieter) (m)23

Antonissen, A.J.H. (Guido) (m)22

van Overveld, W.A.A.M. (Wim) (m)21

Hereijgers - van Lakwijk, C.F.C.M. (Carola) (v)20

Nooijens, C.A.F.M. (Kees) (m)19

van Ginneken, H,C. (Henk) (m)18

Figiel, A.J. (Ad) (m)

Hoosemans, W.P.J.M. (Walther) (m)

Fleerakkers, Y,M.T. (Yvonne) (v)15

Peters, L.A.J. (Leo) (m)'14

Brons, P.M. (Peter) (m)13

Vissers, J.A.W. (Johan) (m)'12

Broekmans, M.A.J.M. (Mark) (m)11

Vermeulen, A.C.G. (Ad) (m)10

de Regt, C.A.J. (Clasien) (v)I

Dekker, c. (Gijs) (m)

Boot, H.C. (Henk) (m)

6 Spierings, W. (Willem) (m)6

van Oorschot, J.C,J. (Jack) (m)5

de Kock, E.A.H.M. (Betsy) (v)z4

Kavelaars, J.A.M. (Jan) (m)3

Wijnen, A.A.F.M. (Ad) (m)2

Mureau, C.C.F. (Niels) (m)u41

Naam kandidaat

Nummer
op de lijst

West-Bra bant Waterbreed4

Aantal stemmen

Stembureau 10
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van Eekeren, M.M.E. (Marc) (m)I47

Poppelaars, H.J.M. (Bart) (m)46

Lazeroms, A.J.C. (Ronnie) (m)45

Hectors, P.A.J.M. (Peet) (m)44

Smulders, C.J.W. (Karin) (v)543

Romme, W,P.B, (Willem) (m)42

Jansen, L.J.A, (Leon) (m)41

Schellekens, J.H.M. (Jan) (m)40

van Leeuwen, B,O, (Bo) (v)39

Oomen, J.G.J.M. (Johan) (m)38

Suijkerbuijk, H.M. (Bert) (m)37

Broos, A.J,F.G, (Anton) (m)36

Frijters, N.C.H. (Nicole) (v)I35

Bovée, J.P.A. (Jac) (m)34

Koopmans, L.P.V.M. (Bart) (m)33

de Regt, P.M.G.M. (Piet) (m)32

van den Ouweland, J.A.A.A.M. (Johan) (m)3l

Otto, A.C.M. (Anja) (v)30

Heil, D. (Dirk) (m)29

de Nijs, C.F.M. (Corné) (m)28

Buijs, E.C.G.M. (Eugène) (m)27

Schrauwen, A.L.G.H. (Örjan) (m)26

qLTotaal

&
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Woolderink, A.J. (Jan) (m)25

van der Spelt, E.C. (Eric) (m)24

Slootweg, E. (Esther) (v)23

de Regt, S.R. (Sietske) (v)22

Wiers, G. (Geert) (m)21

Buijk, M.A. (Marion) (v)20

Raedts, P.H.T. (Nellie) (v)19

Maas, M. (Marieke)(v)18

Dekkers, F.A.M. (Felix) (m)17

de Beer, T.H.F. (Take) (m)16

Aerts, D.H.C.M. (Dennis) (m)15

Kieboom, M.P.J. (Michael) (m)4l¿14

Reijnders, S. (Sandra) (v)t3

de Lang, B.D. (Branko) (m)'12

Laros, W.D.A. (Willem) (m)11

Muller, P.A.F. (Peter) (m)10

Nijhoving, G. (Geertje) (v)I

de Weert, W.C. (Willem) (m)I

L van Manen, J.T.M. (Hans) (m)7

Lauwen, B.A.J.C.M. (Bart) (m)6

Brunklaus, P.M. (Patricia) (v)65

Arts, M.J.C.M. (Tiny) (m)4

Beenhakker - Overbeek, G. (Guus) (m)3

5 van den Berg, K. (Karin) (v)2

tl7 Bonthuis, W. (Wieke) (v)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Water Natuurlijk5

Aantal stemmen

&
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Pijnappels, H.C.J. (Riet) (v)39

van Riet, J.A.J.P. (Joop) (m)38

Harteveld, F. (Frits) (m)37

van de Laak, J.J.M. (Janneke)(v)36

Punt, C. (Cors)(m)

den Braven, F.A.T, (Frank) (m)34

Hendriks, H.M. (Hein) (m)33

Hulshof, M.J.H, (Marian) (v)32

Braat, M.J.C. (Marty) (m)3l

van der Sar, J. (Jaap) (m)vl30

Vos, H.W.A. (Heidi) (v)29

van Rijthoven, L.M.H. (Leon) (m)28

Wijnands, M.A.A. (Marieke) (v)27

de Peuter, P.J.C. (Piet) (m)26

Totaal

#t
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Szablewski, F.H.W. (Frans) (m)25

Aertssen, P. A. (Flip) (m)24

Barto - van Wijngaarden, A.P. (Rita) (v)23

Bouman, B.W. (Bram)(m)22

Pistorius - van Geel, M.A. (Mieke) (v)21

Haarhuis, H.J.M. (Henk) (m)20

Jaspers, C. (Cees) (m)19

Hoek, E. (Erwin) (m)18

Lebeau, C.L. (Christy) (v)17

Stroop, E.J.M. (Eric) (m)16

de Bruijne - Quirijnen, J.D.C. (Hanneke) (v)15

Wierema, J.E.T. (Hans) (m)14

I Mulders, J.M. (Jacques) (m)t3

van Dongen, L.P.P. (Lukas) (m)12

Withagen, D.A.J. (Daan) (m)11

Lavooij, L.C. (Lau)(m)10

Mieris, P.L.R. (Bea) (v)7I

Hessels, A.C.G. (Ad) (m)I

Braat, C.J.A. (Kees) (m)7

Drogt, R. (René) (m)6

Smeulders, R.J.A.M. (Ruud) (m)5

Schreuders, C.G. (Remco) (m)4

de Koning - Bogers, W.W.J.F. (Wendy) (v)IO3

Schouwenaars, H.C.A.M. (Henk) (m)Y2

3o Verbeem, J.A.S.H. (Han) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)6

Aantal stemmen

#/
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Jongmans, C.W.M. (Kees) (m)30

Koenders, P.T.C. (Petra) (v)29

Geisler - van Loon, M.W.P. (Margo) (v)28

Leenders, H.J.M. (Henk) (m)27

Verbeem, A.W. (Adrie) (m)26

ITotaal

#t
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L van Lier, P.W. (Peter) (m)t0

van Tilborg, H.C.A.M. (Henk) (m)I

Spijker, D (Dick)(m)I
\L den Boer, M.E.C. (Ria) (v)7

Doets, B.C. (Bart)(m)6

van der Ven, J.A,T.M. (Hans) (m)5

van der Weiden, L.M.M. (Lorenzo) (m)4

van Dam, J. (Jaap)(m)3

Voets, J.J.M. (John) (m)2

4o Taks, J.P.W.A.A.M. (Joep) (m)1

Naam kandidaat

Nummer
op de lijst

SOPLUS7

Aantal stemmen

56Totaal

&
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van der Laan, R.A.M. (Bob) (m)5

Kleemans, T.A. (Thijs) (m)4

Bousché, C.M. (Cedric) (m)3

3 Rubbens, D.C.M. (Dimph) (v)2

t5 van Dalen, J.M. (Johan) (m)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

AWP niet politiek wel deskundigI
Aantal stemmen

ItjTotaal
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5 Testers, G.A.M. (Gerda) (v)

4 Dorr, J.C. (Hans) (m)

L3 van Groos, J. (Jan) (m)

2 Krans, M. (Marja) (v)

tl1 van der Hoeven, A.S. (Ate) (m)

Nummer
op de lijst Naam kandidaat

I GhristenUnie

Aantal stemmen

TTotaal

,@Stembureau 10
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Surminski, M.J.G.P. (Paranka)10

Kuipers, R.B.B. (Ruth)I

Huts, R. (Roy)

de Hoogh, V. (Vivian)

Beckett, G.H. (Guus Hendrik)6

3 Clarijs, K. (Katalin)5

Jannes, W.J.R. (Wim)4

I Putman, N.H.M. (Ellen)3

van Tienen, A. (Antal)2

4E Pallandt, C.M.J. (Cynthia)1

Naam kandidaat
Nummer
op de lijst

Partij voor de Dieren10

Aantal stemmen

5BTotaal

Stembureau 10


