
Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum _ J~ ~ 3 - ~~,Z..__ van ~C:s,~~ : ~3, C~~ tot ~2~ I ~ : ~ ((~,C~~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie _~~X.~-'~.1.~ ~~~~~~ ~e ~ ~~="l ~l~l~. 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

1 

Aanwezig op het stembureau 

Voorletters en achternaam stembureaulid Datum 

W W~y}I-~L 

~~ t~l~ " , 

d 
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! ~. - C~3 - 2~2Z C~ OCl 

~J ~ 

l ~. - C~3 " 222- (~ 

~ ~ 

L - l~~ -2.022 ('~ C~ 

Ib 00 

i~- d3 - 22 n ~ 

uur 

~ '~G uur ~G 

~g GC7 uur 

'~ ICJD uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

~u~ 
uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 



3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren to /aat 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. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A _, ,~ ~ 

8 ~~ 

C 

D 
~-

~_ ~ C~, 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

2. 

~~ ~}~1 ~ 

3. 

4. 

~~ ~~ 

5. 

~~ J 

6. ~ , n ~ t ' • ~ 
~ 

~~ ~ ~ '~ ~~ 

7. 

8. 
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11. 

12. 
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Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

l' j v 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum I ~-/ — O ~ — ~7 Z Z van I~~~I ~ I~~ ~'I tot ̀ ~z ~ I ~ : ~ ~ ~ C~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie ) ~ ~TKF 10 I`~ ~ti.~ SyTl~} ~ F`( ~-~-Z ~s~ C-~= t ~.~ 1 b ~ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Aanwezig op het stembureau 

Voorletters en achternaam stembureaulid Datum van tot 
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uur 
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uur 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer Been persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

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. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A L 

8 

C 

D 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal Brie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 
i=r c .; 2 o Z 'Z

Naam voorzitter 

1. 
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Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

t ~ ~' 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum ~ U ' ~ ~Z~ ̀7 ̀Z _ van ~~~_~ : ~~,0~ tot ~ Z~ I ~ : ~ ~.. ~~y ~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie p 2 ~ ~~S~~G'~G~6°~ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uuf 

uur 

uur 

D Vul 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). 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Vonrletters en achternaam stemhureaulid 
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Aanwezig op het stembureau 

Datum van 

~ -2Q OCR 

t - -2c~ 2 00 

1 - -'ZO Z 0 

~ - 0 

tot 

~~~ 
uur 

uur 

uur 

uU~ 
~~~ 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 
er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

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. 

V lJ~~l Q G~. C./l.(el~tCA Wi \ ~l~~~J` V ~ii C.J~I~I~ 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

,q F̀ t, , 

8 

C 

D ~ ~ ~' 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

~~ 

Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

2. 
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Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~ ~ ~ 
A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum ~ ~~` ~ ~ ~'.,~ ~ van ~ ~,_~ : ~ ~,~~ tot ~~~'f ~ : ~~~ d~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie ~'~ ~' ~ ~ C ~ ~ ~~~ c~ j lf°I ~-~ ~~L? 1/(,,~(J4`~ ~f 1?Q ~~ ~ /~ S,~ C''~~GVE I ~-

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Y 

Voorletters en achtemaam stembureaulid 

~. lm u s ~.~-s ~ S~ ~v.~~~~~ 

~ ~~ ~.s 

Aanwezig op het stembureau 

Datum van 
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12 ~~ 

tot 
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l ~ uur 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Voorbeelden: een of meet 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 condom 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. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A ~ r9

8 ~7., c„ 

C -- 

p ~~ ~ ~' 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand ~ ' ~ "jaar 

Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 
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Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

! ~' ~~ 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum l y -~~~~ van ~ f ,~~ : ~ ~d  ~~~~ tot I ~-~~1 ~ I ~' ~ ~ I uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters en achternaam stembureaulid 
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~~ 

Aanwezig op het stembureau 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer Been persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waxen to /aat 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. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A ~C~ 
r 

.-

8 ~~ 

C --' 

D 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand 

Naam voorzitter 

~. 
` ~ 

o ~ Cv 

~0~7~_ 
~./ 

Naam stembureauleden 

jaar 

~ C 

2. 

MC~ 1 ~' ~l ~ ~ ̀ ~'~-I C~ 
3. 

^ ~ ~' o S~ -' c~ e V ~ri ~5 
4. 

/ `~-
5. 

(1(x,1( ~ 
6. 

C - ~~ s ~. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



a3 

Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 

op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~~/( 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum r - van I—~ I ~ I—~-1 tot I~ jl ~ I ~~~'~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie 1~~2t~~~~ ~u ~~~ 'j~ a ~ ~ ~'~~ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 

a 
N 

~I 

0 
~I 

a 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters en achternaam stembureautid 

Aanwezig op het stembureau s

Datum van tot 

~3--2 G? ~ ~ ~ /) UUr k

uur 

/ r <L~ ~ / 2/ // _UUr ._ _._._. 

uu~ 

uur 

/ ~ .- ~ ~ ~c  ~~ Z~ 21 /~ uur 

uur_ 

j r ~ -- 2 a ~Z ~ -'1 / uur 
uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur_ 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

a 
N 

N~ 

O 

a 

Co 



, . , ,~ ,., . f ~„ 
.z ~ .~. 

3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbee/den van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer Been persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Voorbeelden: een of meet stembureauleden waxen to /aat 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 be'invloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen 

persoonsgegevens van kiezers. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + g + C = D 

A ~~ 

B 

C 

D ~~t~ fe~ 

a 
N 

O 
>I 

a 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal Brie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

Naam voorzitter 

1. /;) 

// 

Naam stembureauleden 

2. 

---~ ,~ 

3. 

C (/~ 

4. ~ 

5. G~ ~ 
7/ /~ ~ ~7~ 

6. 

~~ 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~~ ~,7 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum ~ y ~'1uurE 'Lo22 van ~ c7 ~~~ : ~~, o ~ tot I? ~~I ~ I ~ ~ o I uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

n 
Adres of omschrijving locatie t.~~r~r~CenEru.,~n ~e ~p,~Z_e~_ ~~'Me/'Vee~' 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

ICI Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

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



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters en achternaam stembureaulid 

~.G ~uE 

M . (3~ieFje„s 

~.C.N1, NeeF~ — S~hu.veMccke~ 

F. acv ~~ ~rcx~~ - ~~(ke.S 

G.~ . uG„ '~ Gnome 

P k.M. ~d ~tke~ 

Aanwezig op het stembureau 

Datum van 

1~ 

~ ~ Q~ F 2 23 

~. d 

'1 M 2 ~ o 

1L 0~ 3PJ 

~ r~ ~~3 0 

1 02 ~ ~ ~o 

i'"~ ~l~?rl. '12 ~o 

~1. /~'r F 20 2 3p 

2 ~~ 

~ e 

tot 

~~ 0 uUf 

22 uur 

2 uur 

2 DO uur 

2 ~ uur 

22 p o uur 

2 0 uur 

1 o uur 

o uur 

2 v uur 

~-3 uur 

rt2 uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 



3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 
kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

~~n. ~,rQ2~~ 1'"l:'~li~ X2/1 ~~LI~F~i OP C~a. lia!~f,~ir,~.c~~~ ~~" ~ I~dL~a ~C~C,~r — 

'~!~ 
it iS,~~~~ A/~~ ~~T d 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

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 be'lnvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen 

persoonsgegevens van kiezers. 

~• ~'~ ~- 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A ~l t7 

8 ~~° 

C .,. 

D S2 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 
voorzitter en minimaal Brie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

'2- l7 2 
Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

2. 

3. 

l~ 
4. 

c h 

5. 

6. 

~~~1 
~. 

s. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~~~ 
A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum ~~~_~~`L van ~~~~~ : ~,`~~(1~ tot ~ ~` ~ ( ~ : ~~~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie~~~j~}:~~ ~~ ~ ;: ~f~_ ~4~('~~ ~-~' ~~ 1~~~ ~'\/~ ~~Y'~~1.0 
~~_ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 

a 
N 

LL] 

O 
>I 

a 



- ~. _... . 
~1 ~' ~ o. v~

x. 

'~ 2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Aanwezig op het stembureau 

Voorletters en achternaam stembureaulid Datum van tot 

(~ -1'~~'\~J 
.J 

~{ o ~m van '~~s 

~9~v V ~l ~ ~ _ Y ~`! ~ 

P~ ~ ~~..l~~ ~ i A.7~~ 

q , .1~`n . ~1 ~ossex~ 

uur 

uur 

uur 

uur 

1 2 uur 

uur 

C~ uur 

uur 

2 uur 

uur 

`' uur 

uU~ 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

a 
N 

~I 

0 

~I

C7 



,. ~ _ _ ~„ ~, . e ,. , ,, ..,~'°-~ ~:a app, - -' r; ; _ . i" - - L 

3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

1 
/'. 

f 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren to last 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. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bid gemeenteraadsverkiezingen) 

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

e ~ ~.~ 
e 

~' 

e 

a 
N 

LL~ 

O 
>I 

a 

NI
N 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

4 i 
Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

2. 

~~~ ~ ~~~~~/ V 

3. 

~YVr,wt.~ 'dO V~/~,G,V1. 

4. 

~~ .~~(1 v1 ~ V U ~vr f:~ e ~ -e.S 

n 

~ ~1M~"i h 

6. 

G~~~G ~~ 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 



Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig Rijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~I '~ 6 ~ 
A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum I~ —C~~j ~"~2~ van I~~~I ~ 1,~~~1 tot I~~I ~ I~~.I uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

c—~~ R 
Adres of omschrijving locatie~~(~~'~~~ r(A~~ f~1~ ~_ ~ /~ ~.~'~;-'~1.•~ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mgbi2`f~stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

C~~ Een stembureau dat toegankelijk is voor alle kiezers. 

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



~, w 

2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters en achternaam stembureaulid 

~~e ~ 

l ~ `~ i c~ ~ c~ 

VV ~ ~ ~ ~u V~.s 

~i~~. , 

~ '~ ~~ 

~~ ~V~e ~ C7 C~C.~ 

~(~i u I ~3 ~~-~ 

Aanwezig op het stembureau 

Datum van tot 

~ f~ 
~~ 

~ (..i ._ ~'Z~ _ ~ 

~~—~'~ ~ 

.~ ~ . ~p r 

l ~ - ~ -2~ 2.~- ~ L~;~ 
~" 

9 — :Gti~ ~ ~ 

~~— ~~ - ~c.,~ ~ 

~~~— ~— 2 

~ uur 

uur 

uur 

uur 

~u~ 

~ u~~ 

uur 

uur 

uur 

d uur 

uur 

uur 

uur 

UUf 

uur 

uur 

uur 

`,~ ~ uur 

uur 

uur 

uur 

~~ d uur 

uu~ 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 
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~I 
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~I 

a 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbee/den van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

Voorbeelden: een of meer stembureauleden waren to last of zijn niet gekomen, de stembus was vol en er was Been 

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

stemlokaal be~nvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen 

persoonsgegevens van kiezers. 

~1 

.~ tE ■~ 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bid gemeenteraadsverkiezingen) 

e %~ 
e ~~ 

e ~~~r~ Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers. Tel op! A + 8 + C = D 
r 
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6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daama Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

~ y ~ 
Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 

2. 

~~~~ ~~n~ 
3. 

~; ~n e~ S i ,M o ~c~~ 
4. 

Sr ~vt c~ ~1.~ cL+~1 . 

5. / 

~~~~~ ~ ~r1~,1 v

- 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Model J 

Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 
op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~~ ~~ 

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum ~'~ /`f~p~~j 2(J2~„ van ~~~~~ : ~~~~ tot 1211 ~ Il~~QI uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie r~E `10~~~ 3~~~~~ , cR1~~~~~ ~ ~ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul 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). 



2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Aanwezig op het stembureau 

Voorletters en achternaam stembureaulid Datum van tot 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het stembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden ~ ,~. 
c.. . 

Voorbeelden: een of meet 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 belnvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen 

persoonsgegevens van kiezers. 
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~S ~TrJ~ ~ E~'~a9A' l~J. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A 
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D 
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a 

N~ 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal drie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 

E 0 3 C~ 22, 
Naam voorzitter 

1. 

Naam stembureauleden 

2. 

.~c~,~ p~t~~~~ ~~ C~/.~~ ~ha 
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Proces-verbaal van een stembureau voor vervroegd stemmen 

De verkiezing van de leden van de Gemeenteraad 

op 14 of 15 maart 2022 

Gemeente Zaanstad 

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. 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 correct verlopen is. 

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 zitting ondertekenen alle stembureauleden die op dat moment aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk 

geval de voorzitter van het stembureau en minimaal drie andere stembureauleden. 

1. Informatie over het stembureau 

~T d~-

A Als het stembureau een Hummer heeft, vermeld dan het Hummer: 

B Wanneer vond de stemming plaats? 

Datum ~L( — e~ 3 -- Z~~ZZ, van ~c~ ~~~ : ~~~t~ ~ tot ~_, i ~ : (cam ,~~ uur. 

C Waar vond de stemming plaats? 

Adres of omschrijving locatie ~CJo~'~I (?,,/ V~ ('~~ 

Als het gaat om een mobiel stembureau, noteer dan elke locatie waar het stembureau voor kiezers open was en houd per 

locatie de openingstijden bij: 

Adressen of omschrijving locaties mobiel stembureau 

uur 

uur 

uur 

D Vul in of het al dan niet gaat om een stembureau met een beperkte toegang. 

I~1 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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2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Voorletters en achternaam stembureaulid 
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Aanwezig op het stembureau 

Datum van 
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3. Bezwaren van kiezers 

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren: het sfembureau is moeilijk bereikbaar, 

er staat meer dan een persoon in een stemhokje. 

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. Let op: noteer geen persoonsgegevens van 

kiezers. 

Bezwaren van kiezers tijdens de stemming 

4. Onregelmatigheden of bijzonderheden 

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 be7nvloedden de kiezer. 

Omschrijf de onregelmatigheden of bijzonderheden en vermeld hoe vaak hier sprake van was. Let op: noteer geen 

persoonsgegevens van kiezers. 

5. Aantal toegelaten kiezers 

Aantal geldige stempassen 

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

Aantal geldige kiezerspassen (pas om to stemmen in andere gemeente) (niet van 
toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen) 

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

A "~ ~ 

B Z-Z 

C ~_ J 

D L.( 
. 



6. Stembureauleden (proces-verbaal) 

Alle stembureauleden die aanwezig zijn na afloop van de zitting noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de 

voorzitter en minimaal Brie andere stembureauleden. Ga daarna Haar rubriek 7 voor de ondertekening. 

Datum: dag maand jaar 
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Naam voorzitter 

Naam stembureauleden 
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