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Model N 10-1

Proces-verbaal van een stembureau

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

Gemeente Vlissingen

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

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau Adres/locatie stembureau Dag Maand Jaar

22
v/m Bibliotheek 't Spui
Spuistraat 6, 4381 HR, Vlissingen

16-03-2022

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

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.

© 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 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.

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 )

A ktM
B i-iO

C

________________Tel op +

B

Ruimte voor correctie

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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat

Aantal blanco stembiljetten

Aantal ongeldige stembiljetten

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

Ruimte voor correctie

Tel 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)

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

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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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
XLjuL—--------------------------- ~—— -----------—_— -------------------------------------- -------- --------------- ---------— -----------—-— ------- ---------

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

h .V t

Stembureau 22



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 7/27

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

ci* *3 vvxn '%VocJb IA ■Mo U l \T<2 S ( COC \T. "E .VJrarLJ

* i rj .(L,, iioUi ‘ó\-r-oa^-lr “2_ b VncxsX p u v si 'r&jc* t b
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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: f b O 3 i & % 1

Naam voorzitter

ts .C. Tl . V,
64 ir ïWo i-L LfiS.L

Namen stembureauleden

44 TT Vi'.H
-• $ • W\ & ^<2 —)ga-W\*?\~ l IA W

•N 1 LX

5 Ll.ll. u i V \

6 D XlAW

7
>—.. i * 

k . Vvnfc>* \-ïgv\

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 - Partij Souburg Ritthem

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

Vader, A.A. (Albert) (m) 1 i
Achterhuis, A.J. (Alex) (m) 2

Weijermans, J.K. (Joanna) (v) 3

Vermeulen, J.L. (Sjaak) (m) 4

van Dongen, W.C. (Wilma) (v) 5

Claessens, L.P. (Louise) (v) 8

van Gils, J.R. (Jeffrey) (m) 7

Verdaasdonk, F.C. (Frans) (m) 8

Vervorst, A.J. (Albert John) (m) 9

Noordenbos, D.H. (Dylan) (m) 10

Fest, B.M. (Beatrice) (v)

Maul, W.K.J.H. (Willem) (m) 12

Neuféglise, M. (Monique) (v) 13

Waterman, L.F. (Lou) (m) 14

Worm, L. (Linda) (v) 1

Wortman, G.P.Q. (Gerard) (m) 16

de Visser, J. (Johan) (m) 17

Bouwmeester - Vermeulen, J. (Jenny) (v) 18

de Neef - Rooker, M.E. (Esther) (v) 19 £

Wamelink - Joziasse, P.M.J. (Nel) (v) 20 i

Blom, G.H.J. (Ger) (m) 21

Nagelhout - Hofman, C. (Catrien) (v) 22

Buijs, A. (Harry) (m) 23 i

Weijermans, C.A. (Charlotte) (v) 24

Verkuil, J.C.J. (Jasper) (m) 28

Deugd, R. (Ruud)(m) 28

Slot, M.L. (Maja) (v) 27

Roeting, H.M. (Bertus) (m)

Blaak, E.C. (Eli) (m) 29

Schinkel, D.W. (Dick) (m) 30

Prevoo, L.P.T.M. (Lambert) (m) 3^

Subtotaal

Tel op +

1 X

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.

Totaal 1 + 2
Tel op +

5
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 2 - Lokale Partij Vlissingen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Doorns, J.C.A. (John) (m) 1 3 8
Eggermont, S.C.G.A. (Saskia) (v) l >

Sips, G.A. (Geoffrey) (m) ) o
van Dalen, C. (Coen) (m) ^ k

Wiessner- Mulder, B. (Brenda) (v) 1
Elliott, J.A. (Josephine) (v) ®

1

Hardeman, C.S.C. (Sven) (m) 7 7
van den Bout, D.J. (Dick) (m) 1

Francke, G.J. (Geert) (m) ® s
Lokker, E.A.J. (Eric) (m) 10 3

Fontijn, A.R. (Arvid) (m) ^

van Heek, H.J.E. (Holger) (m) ^

Weerts, M.R.H.M. (Maurice) (m) ^

Kleinepier, O.A.W. (Omri) (m) ^

Snoek, H.M. (Michiel) (m) ^ 3
Hanemaaijer, R.J. (Robbert-Jan) (m) 'H
Hardeman, R.R.L. (Robin) (m) ^ t

1 ftKleinepier, J.J. (Jan) (m)

de Jonge, J.C.G.M. (John) (m) 3

Subtotaal 1

Tel op +

1 o k
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

1 ö k

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

Stembureau 22



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 15/27

Lijst 3 - VVD

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Cracau, S.F. (Sal) (m) 1 \ 3
Hoogstraten, Y. (Yvette) (v) 2 G
van der Giessen, A. (Albert) (m) i
Swennen, J. (Jan) (m) ^ l
Reinders - Stijnman, M.J.A. (Marianne) (v) i
Schinkel, R.J.A. (Rodney) (m) ® £
van Fraassen, M. (Michael) (m) 7

van der Leer, O.F.C. (Otto) (m) ®

Schönknecht - Vermeulen, C.M.M. (Carla) (v) ® i

Tel op +

Subtotaal

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

Totaal 1
Tel op +

£ T

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 4 - 50PLUS

Naam kandidaat / Kandidaatnummer- Aantal stemmen

van Wezel, C.J. (Kris) (m) ^ Z i
Jansen, H.W. (Henk) (m) 3
Ruedisueli, G. (Gerard) (m) t
Naimi, R. (Rachida) (v) 4 z
Odinot, A.L.W. (Ton) (m) 5 1
Lutsenko, A.S. (Anastasia) (v)

Boot, R.C.A. (Robert) (m)

Lutsenko, O.V. (Oleysa) (v)

Vastrick, W. (Wouter) (m)

Boschitsch, M. (Martha) (v) 10

van der Stokker, A.P. (Aad) (m) 1

Dronkers, E.C.W. (Liesbeth) (v)

Willemse, W. (Willem) (m) ^ 3
Reijnierse, J.L. (Rens) (m) 14

Subtotaal

Tel op +

1 3 □

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

Totaal 1
Tel op +

3 l

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Portier, J. (Jeroen) (m) 1 5
Bostelaar-Trommelen, R.C.M. (Rieky) (v) 2 5
Roose, J. (Judith) (v) ^ è

Mohandes, S. (Sogand) (v) ^ 8
Driessen, E.M. (Edward) (m) 5

Schaap, A.M. (Bram) (m) ®

Bottse, J.l. (Julien) (m) ^ 1
de Dreu, L. (Louise) (v) ® )
Bom, J.S. (Jos) (v) ^ i
Kordis, G. (Gorana) (v) 10

Verhage, E. (Els) (v) k

Subtotaal 1

Tel op +

3 2.
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

3 %

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Oreel, F.E.C. (Frances) (v) 1 / 7
Togug, Ö. (Azad) (m) 2 h
de Vries, K.L. (Koen) (m) 2 %
Baaijens, E. (Esther) (v) 4 8
Stevoski, H. (Hristijan) (m)

de Boer - Tijhuis, W.J.M. (Ine) (v) ® 2
Doppegieter, M.A.H. (Monique) (v) 3
Joosse, N. (Niek) (m)

Cappon, H. (Herbert) (m) 9

Verschelling, A.W.K. (Ton) (m)

Versluis, H. (Hein) (m) ^ ^

la Soe, J.B.J. (Jos) (m) 12

Meijer, W.S. (Willem) (m) 13 1
van Wijnen, J.H. (Sjef) (m) ^4

van der Doef, J.C.T. (Jaap) (m) 15 \

Dievenbach, P.A.J. (Peter) (m)

Subtotaal

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

Totaal 1
Tel op +

H 1
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.

Stembureau 22



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 19/27

Lijst 7 - POV perspectief op Vlissingen!

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Kraan, W.B. (Pim) (m) ^ 3 i
Kleefman, R.G. (Ruud) (m) 2

Brunke, R.L. (Robert) (m) l %

Geerink, A.M.H.W.G. (Annemarie) (v) ^ %

van Poepéle, A.H. (Arnoud) (m) 5

Schinkel, J. (Jack) (m) 8

van Es, N.C. (Netty) (v) ^ £
Kraat, A.P. (Ad) (m) 8

Hirdes, P.W. (Wim) (m) 9

Otten - van der Meulen, C.A.J. (Carin) (v) 10 1
Daalmeijer - Kuilder, D. (Dita) (v) ^1 5
Poppe, J.C. (Jan) (m) 12

Subtotaal

Tel op +

J O

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

Totaal 1
Tel op +

o o

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 8 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
A

Janse - van der Weele, L.E.J. (Lilian) (v) I L
Tromp, C.R. (Cor) (m)

Deelen, A.R. (Arie) (m) I

de Goffau - van Duin, W. (Willy) (v) ^

Bakker, D. (Dirk) (m)

van Klinken, M.P.P. (Mariet) (v)

de Korne, D.F. (Dirk) (m)

O
Jansen - van Herwijnen, J.G. (Ineke) (v)

Huissen, A.M.J. (Bram) (m)

de Waard, S. (Simon) (m) ^

Sturm, D. (Dennis) (m) ^ I

19Joosse, C. (Kees) (m)

Verhage, M.D. (Rinus) (m) ^

van Dijk, P.J. (Nellie) (v) ^

Subtotaal 1

Tel op +

l %

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

Totaal 1
_Tel op +

I 9

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 9 - SP (Socialistische Partij)

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Kuipers, P.E. (Priscilla) (v) 1 l ö

Stegers, W.M. (Bill) (m) ^ I
Holdorp, A.A.M. (Amy) (v) 8 1
Strobos, F. (Fred) (m) 4

Steutel, S. (Stefan) (m) 5

Rijkse, J.J. (Sjaak) (m) 8

Penraat, O.P. (Olga) (v) 7 1
Colijn - Ventevogel, C.J. (Lian) (v) 8 ft
de Lange, J. (Hans) (m) 9

Reijnhout, E. (Erik) (m) 10

van der Putten, G.H. (Ger) (m) 11 1
de Vries, J.W. (Jannie) (v) ^

Flipse, A. (Anja) (v)

Peul, P.F. (Pieter) (m) 14

Stroosnijder, S. (Sem) (m) 15 1

Subtotaal

Tel op +

1 □% 0
Zet 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 het laatste cijfer.

Stembureau 22



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 22/27

Lijst 10 - D66

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Ghering, O.W. (Ocker) (m) ^ &
O

Schrijver, D. (Desiree) (v) L Z
Rietman, A.W. (Ton) (m) 8 A
Brouwer, B. (Bram) (m) ^

Peters, N.G.D. (Niek) (m) 8

van Mierlo - Maasdam, M.E.C. (Marie-Louise) 6
(v)
Verboom, D. (Dick) (m) 7

Veraart, A.G.M. (Ton) (m) 8 Z
Janse, A. (Atyna) (v)

Versluijs, W. (Wouter) (m) 10 3
Aalfs, T.H. (Tom) (m) 11

Subtotaal

Tel op +

3 3
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

3 f3
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 11 - CDA

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Bellijn, C. (Coen) (m) ^ / 2
de Zwarte, M. (Marin) (m) ^ t
Seijbel, J.J.M. (Conny) (v) 3
de Rijke, G.J.C. (Gerard) (m) ^

Stuurwold - Vermeer, C. (Caroline) (v) ^

Kloosterboer - Dijkstra, M.J. (Marianne) (v) 1

Janssens, M.J.J. (Maarten) (m) ^ i

Subtotaal

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

Totaal 1
Tel op +

1 3

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 12 - Christenunie

24/27

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen
A

Mersie, P.J. (Pieter Jan) (m) i V
O

Droogsma, J. (Joy) (v) I
Karei, D. (Dennis) (m)

Roos - Koolwijk, M. (Marian) (v) ^ 3
de Jong, R.S. (Reinder) (m) l
Coppoolse - Bikker, S.M. (Suzanne) (v)

Verhagen, R.E. (Ricardo) (m)

de Rijke, C.J. (Jedidja) (v)

Lammers, F.J.M. (Frans) (m)

de Jong, A.E. (Annelies) (v) ™

Verkerke, C.L. (Kees) (m) ^

19de Keijzer, J. (Joachim) (m)

Bolier, D. (Dirk) (m) ^

Tel op +

Subtotaal

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

Totaal 1
Tel op +

£ i
Zet in elk vakje één cijfer.

Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 13 - Bestemming Vlissingen

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Duijndam, A.L. (Angélique) (v) 1 (
Tienpond, T.l. (Tamara) (v) ^

Koster, M.V. (Margaret) (v)

Jobse, C.J. (Carin) (v) 4

Lefebvre, A. (Angelique) (v)

Subtotaal

Tel op +

1 D m0
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer.

Totaal 1
Tel op +

/ i

Zet in elk vakje één cijfer.
Begin rechts met het laatste cijfer.
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Lijst 14 - Forum voor Democratie

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen

Wemer, A. ^ 1 3
de Vries, H.J. ^ 3
Schaap, J.C. 9 l
Muste, R. 4

Lingier, C.G. 9 i
Koens, C. 6

van den Bosch, J.G.L.

O
van Giezen, L.L.

Claerhoudt, I.C.F. 9

van der Sloot, J.H.

Subtotaal 1

Tel op +

t

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

Totaal 1
Tel op +

L

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 Aantal stemmen

1 - Partij Souburg Ritthem

2 - Lokale Partij Vlissingen

3-VVD

4-50PLUS

5-GROENLINKS

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

7 - POV perspectief op Vlissingen!

8 - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

9 - SP (Socialistische Partij)

10-D66

11 - CDA

12 - Christenunie

13 - Bestemming Vlissingen

14 - Forum voor Democratie

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

Stembureau 22



t fc'4


