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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

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

Gemeente Rhenen 

Waarom een proces-verbaal? 
Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording of 

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. 

Stembureau 10  



07:30 21:00 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 2/20 

1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

la Stembureaugegevens tijdens stemming 

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

Het Dorpshuis (gymzaal) 
Achterbergsestraatweg 184, 3911 CX, Rhenen 

16-03-2022 10 

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) 

lc 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. 

Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

Een stembureau met beperkte toegang. 
(bij een stembureau met beperkte toegang is een waarnemer aanwezig). 
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Voorletter(s) 

M.J. 

Achternaam 

Torn Broers 

Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar Uren (van - tot) 

Groot 

/3 30 
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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 to 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). 
Vu/ 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) 

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 ►ubriek 6. 
JA Verklaar dan hieronder het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd. 

Er zijn meer 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 een verklaring zijn. 

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt 

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. 

Er kan meer dan een 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 

eon 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 to laat of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was geen 

tweede stembus, het brandalarm ging of en het stemlokaal moest worden ontruimd, activiteiten in of rondom het 

stemlokaal beinvloedden 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: 6         

Naam voorzitter 

1 dkr• -Torn Brovs-

 

Namen stembureauleden 

11 

12 

13 

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van der Tang, L. (Bart) (m) 1 

 

i 6 2_ 
Hovestad, G. (Gert) (m) 2 

  

2 2., 
Mulder, M.G. (Marco) (m) 3 

  

L 
7 

Bosch, J. (Jan) (m) 4 

  

) 2, 

de Rooij, P.C. (Peter) (m) 5 

   

8 
van Leeuwen, G.J. (Gert-jan) (m) 6 

   

6 
Boon, L.B. (Boudewijn) (m) 

    

I 

Raatgever, C. (Chris) (m) 

  

8 

  

van Laar, G.J. (Gert) (m) 9 

   

) 

Eerland, M.L.C. (Maarten) (m) 10 

   

3 
Moens, P.W. (Pieter) (m) 11 

   

3 
van den Dikkenberg, L.C. (Bertrick) (m) 12 

   

) 

Hulsman, W. (Wim) (m) 13 

    

S 
Schouten, J. (Jacob) (m) 14 

   

0 

van Vlastuin, T.J.K. (Karel) (m) 15 

   

) 

de Deugd, L.G. (Lennart) (m) 16 

   

'4 
van Laar, G. (Gert) (m) 17 

   

L i 

Bor, R. (Rudy) (m) 

  

18
 

  

van Laar, R. (Roel) (m) 

  

19  

  

Vlastuin, D.H. (Erik) (m) 20 

    

.. 

Trouwborst, D. (Dick) (m) 21 

   

2 
Karens, J. (Hans) (m) 22 

   

2 

Tel op + 

Subtotaal 
■ 

 
3 0 2 

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

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 2 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Schenk, L. (Leo) (m) 

 

1  

 

Q & 
Kiewiet, I.S.A. (Ingebrid) (v) 2 

   

6 
Salari, R. (Richard) (m)  3 

    

van Erven, A.J. (Arjan) (m) 4 

     

Keijman, J.T. (Jeroen) (m) 5 

     

Alofs, E. L. (Eva) (v) 6 

   

2 

van Miltenburg - van der Boon, J.M. (Anne) (v) 7 

    

Kelderman, R. (Ramon) (m) 8 

     

van Dijkhuizen, M.R. (Marijn) (m) 9 

   

/ 

van de Glind, J.H. (Hans) (m) 10 

   

/ 

Storm, E.W. (Erwin) (m) 11 

    

LI 

van Straalen, J.J.M. (Jacques) (m)  12 

    

Tap - Vink, M.W. (Marijke) (v) 13 

     

Tap, D.N. (Daan) (m) 14 

     

van der Stroom - van Ewijk, T. (Tine) (v) 15 

     

Bonnema, A.A. (Arjen) (m) 16 

    

Tel op + 

S u btotaa I 
 

Zet in elk vakje 66n cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 3 - Progressief Rhenen/GROENLINKS 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Geerts, G.R. (Gabrielle) (v) 1 

    

Agricola, J.H. (Jon) (m) 2 

     

Hoksbergen, J.A. (Hans) (m) 3 

     

Hermsen, J. (Justin) (m) 4 

   

/ 

Vunderink, P.H. (Peter) (m) 5 

     

de Niet, S.S. (Stet) (m) 6 

     

Beijer, C.J.H. (Harm) (m) 

     

Smid, M.A.R. (Michelle) (v) 8 

     

van den Brink, N.W. (Nico) (m) 9 

    

Booij, L.N. (Lisanne) (v) 10 

     

Ostendorf, O.R.M. (Olaf) (m) 11 

    

van Eeten, L. (Barth) (m) 12 

    

Looman, U.W. (Ursula) (v) 13 

     

Knoll, S.E. (Saskia) (v) 14 

     

Veldboer, S.J.H.M. (Simone) (v) 15 

   

/ 

  Tel op + 

Subtotaal 
■  

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

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Su btotaa I • 3 5 
Zet in elk vakje een cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 4 - ChristenUnie 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Oosterhoff, B.E. (Bart) (m) 1 

  

a 0 
Rooseboom - Reimers, A. (Astrid) (v) 2 

   

6 
Grevengoed, D.A.J. (Arjan) (m) 3 

     

van den Bor, C.R. (Corneel) (m) 4 

    

2 
Overweg, J. (Jan) (m) 5 

     

Klinkenberg - Janssens, R.M. (Linda) (v) 6 

    

Mels, A.R. (Adriaan) (m) 

     

Bos, H. (Henk) (m) 8 

     

de Korte, B. (John) (m) 

  

9 

  

Schouten, W.J. (Willemien) (v) 10 

     

Bouman, A.A.J. (Albert) (m) 11 

    

Rooseboom, D.J. (Dorine) (v) 12 

   

I 

van de Velde, R.J. (Rob) (m)  
13 

    

van Doom, H.J.H. (Mans) (m) 14 

    

i 

van Laar, H. (Henk) (m) 15 

     

Koot, F.C.M. (Frank) (m) 16 

     

Daane, E. (Erika) (v) 17 

   

/ 

Klinkenberg, J.G.H.M. (Jeroen) (m) 18 

     

van Wolfswinkel, C.G. (Cornelis) (m) 19 

     

van Harten, A. (Rien) (m) 20 

    

van Tellingen, N. (Nico) (m) 21 

     

Dieterman - Brouwer, C.H. (Karin) (v) 22 

    

1 

Drost, N. (Nico) (m) 23 

   

I 

Tel op + 

Totaal 1 
Tel op + 

3 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - RHENENS BELANG 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Wiesenekker, G (Geertje) (v) 1 

  

3 5 

Oorschot, W.J.M. (Willem) (m) 2 

   

2. 
Pabst - van 't Slot, H. (Henri) (m) 3 

     

Bogaard, P.C. (Coen) (m) 4 

   

1 

Arissen, A.W.F.(Bert) (m) 5 

    

Hulsebosch - Salgado Pintos, A.C. (Ana) (v) 6 

   

3 
Henken, H.G. (Hennie) (m) 

     

Hulsebosch, D.R.M. (David) (m) 8 

     

Veltman, W.E. (Walther) (m) 9 

   

Li 

Hulsebosch, P.C.J. (Philip) (m) 10 

     

Henken, T.A. (Matthijs) (m) 11 

     

Tel op + 

S u btotaa I 
■ S 

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

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 6 - D66 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Folmer, C.S.J. (Caroline) 1 

  

/ 2- 

van Kooten, H. (Hugo) 2 

   

1 

Jansen, B. (Dineke) 3 

   

3 
Bosrna, J. (Jelle) 4 

   

2. 
van Galen, H.J.G. (Remon) 5 

   

2 

Vetjens, B.C.J.M. (Bastiaan) 6 

     

Hilberts, H.A. (Hans) 

     

van Swetselaar, M.S. (Sjoerd) 8 

     

van Asseldonk, P.W.J.T. (Paul) 9 

     

van Panhuys, O.T.H. (Olaf) 10 

     

Dreeuws - Robbers, E.D.M.C. (Liesbet) 11 

    

Boerkamp, J.G. (Hans) 

  

12
 

  

Tel op + 

■ -21 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

S u btotaa I 

Totaal 1 

Tel op + 

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

Stembureau 10 
 



Totaal 1 
Tel op+ 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 17/20 

Lijst 7 - CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Fintelman, B.J.N. (Bert) (m) 1 

  

/ 6 
Hartholt, B. (Ben) (m) 2 

    

Trommel, J.P. (Jeroen) (m) 3 

     

Rijken, J.H. (Hans) (m) 

  

y4 

  

van 't Hof, H. (Henry) (m) 5 

     

Bongers, F.M. (Frank) (m) 6 

     

van Doom - Schoeman, A.A. (Alize) (v) 7 

   

I 

Kroesbergen, S. (Steven) (m) 8 

     

Stoker, R.M. (Rene) (m) 9 

    

Woldendorp - van Laar, T.M.C. (Esther) (v) 10 

    

Boon, H.E.J. (Henk) (m) 11 

     

Verkerk, C.J. (Koert) (m) 12 

   

/ 

Jochemsen, C.E. (Kees) (m)  13 

    

van de Kolk, G. (Gert) (m) 14 

   

ti 

Bouwhuis - Meijer, G.M. (Gerry) (v) 15 

    

Regout, L.F.E.M. (Lucas) (m) 16 

     

Moret, R. (Rob) (m) 

  

17  

  

Versteeg, D. (Dirk) (m) 18 

   

2 

van Tilborg, R.P. (Rudolf) (m) 19 

     

ter Horst, G.H. (Rik) (m) 20 

     

Korver, S. (Siem) (m) 21 

    

Tel op + 

Su btotaa I 
■  3   

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

Zet in elk vakje den cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 8 - Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Brouwer, E.A. (Evert) (m) 1 

   

43 

Klootwijk, K. (Koen) (m) 2 

     

Valk, A. (Ria) (v) 

  

3 

  

van der Heiden, J. (Jaap) (m) 4 

     

Nieuwenhuis - Ottens, L.A. (Liset) (v) 5 

    

Schoenmaker, A. (Aart) (m) 6 

    

de Bode, M.J.C. (Mark) (m) 

     

van Gent, B. (Ben) (m) 8 

     

L0rzing, J.A. (Han) (m) 9 

     

Vossers, D.J. (Dick Jan) (m) 10 

     

Mooijweer, R. (Reinout) (m) 11 

     

Guichelaar, M. (Marijke) (v) 12 

     

  
Tel op + 

Su btotaa I • 9 

 
Zet in elk vakje een cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Totaal 1 

Tel op 
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Lijst 9 - Trots op Nederland (TROTS) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van der Zee, R.P. (Rob) 1 

  

/ 9 

van Zwieten, P.G. (Piet) 2 

    

van de Straat, A.A. (Lex) 3 

   

L 

van Maanen, E. (Erwin) 4 

    

Jansen, H.B.M. (Leny) 5 

   

I 

  
Tel op + 

Subtotaal 
 1 EOM] 

 
Zet in elk vakje een cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

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

Stembureau 10 

 



, Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 20/20 

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 

1 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 

2 - WD 

3 - Progressief Rhenen/GROENLINKS 

4 - ChristenUnie 

5 - RHENENS BELANG 

6 - D66 

7 - CDA 

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

9 - Trots op Nederland (TROTS) 

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