
Model K 1

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor 
vervroegd stemmen

Waarom een proces-verbaal?
Met het proces-verbaal legt het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen verantwoording af over het tellen 
van de stemmen die zijn uitgebracht op de maandag en dinsdag vóór de reguliere dag van de stemming en van de 
uitkomsten daarvan.

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 telling van de stemmen 
correct verlopen is.

Wie vullen het proces-verbaal in en ondertekenen het?
Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen zijn verantwoordelijk voor het correct en volledig 
invullen van het proces-verbaal. Na afloop van de telling van de stemmen ondertekenen alle leden die op dat moment 
aanwezig zijn het proces-verbaal. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen en minimaal drie andere leden.

1. Verkiezing
Dit proces-verbaal heeft betrekking op:

de verkiezing van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente Gulpen- 
Wittem.

2. Zitting

Datum aanvang zitting

Tijdstip aanvang zitting \Lü\: [30 uur
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3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Houd per lid van het gemeentelijk stembureau de tijden bij waarop het lid aanwezig was. Indien er meerdere 
tellocaties waren, vermeld dan per lid de locatie.

Voorletters en achternaam leden gemeentelijk stembureau

Achternaam:

Locatie: QjS 6LO x^.V r\
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4. Stembureaus
Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente:

Stembureaus voor vervroegd stemmen die zitting hadden op maandag of dinsdag. Indien het een mobiel stembureau 

betreft, vult u dat in bij "Locatie stembureau”.

Nummer 26 Locatie stembureau Gemeenschapshuis 't Gulper Hoes (maandag)

Nummer 27 Locatie stembureau Gemeenschapshuis 't Patronaat (maandag)

Nummer 28 Locatie stembureau Gemeenschapshuis 't Gulper Hoes (dinsdag)

Nummer 29 Locatie stembureau Gemeenschapshuis 't Patronaat (dinsdag)

5. Bezwaren van kiezers tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor 
vervroegd stemmen

Bezwaren zijn klachten of aanmerkingen van kiezers. Voorbeelden van bezwaren van kiezers: een stem op een 
stembiljet 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 die zijn ingebracht tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd 
stemmen vast in dit proces-verbaal. Ook als het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen het er niet mee 
eens is. Heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen een reactie op het bezwaar? Noteer die dan ook. 
Let op: noteer geen persoonsgegevens van kiezers.

Bezwaren van kiezers

6. Onregelmatigheden of bijzonderheden tijdens de zitting van het gemeentelijk 
stembureau voor vervroegd stemmen

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

Onregelmatigheden of bijzonderheden
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7. Leden van het gemeentelijk stembureau

Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die aanwezig zijn na afloop van de telling van de 
stemmen, noteren hieronder hun naam. Dat zijn in elk geval de voorzitter van het gemeentelijk stembureau voor 
vervroegd stemmen en minimaal drie andere leden. Ga vervolgens naar rubriek 8 voor de ondertekening.

Datum: dag maand jaar

t L o iCb 9 ie» iO iQ,
Naam voorzitter

^ /O .

Naam leden

2.

3.

4.

5. (9) \fv\ 919 'Clcx_w9 s

6.
\2| rT" - Voo.\/'vvok_v^v^

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Datum: 09-03-2022 10:40:07 pagina 5 / 7



Datum: 09-03-2022 10:40:07 pagina 6 / 7



Alle leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen die in rubriek 7 hun naam hebben genoteerd, 
ondertekenen het proces-verbaal. Houd hierbij de volgorde aan van rubriek 7.

Datum: dag maand jaar Tijd:

8. Ondertekening leden van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Handtekening voorzitter

1.

Handtekening leden

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Model K 1: Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen

Bijlage: uitkomsten per stembureau voor vervroegd stemmen

Vul voor elk stembureau voor vervroegd stemmen afzonderlijk deze bijlage in.

Nummer stembureau voor vervroegd stemmen (indien van toepassing)

15 - al=> - 'XP ?

Locatie stembureau (indien het een mobiel stembureau betreft, vult u dat in)

' V r-.» ec A.\\o JS.___ _

1. Aantal toegelaten kiezers
Vu! hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het stembureau voor vervroegd stemmen (zie rubriek 5 van het 

proces-verbaal van het stembureau voor vervroegd stemmen).

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of 
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)

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

A

B

C
1

D s-acv

2. Aantal getelde stembiljetten

Vul hieronder de aantallen in zoals vastgesteld door het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen. 

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat *

Aantal blanco stembiljetten 

Aantal ongeldige stembiljetten

Het totaal aantal getelde stembiljetten Tel op! E + F + G - H 

* Tel voor dit onderdeel de aantallen stemmen die op elke lijst zijn uitgebracht bij elkaar op.

£ 3 ¥2-

F 2.

G S'

H 5Q.<2>
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3. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stembiljetten
Is het aantal toegelaten kiezers (rubriek 1 onder D) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

□ Ja, ga verder met rubriek 4.

□ Nee, ga verder met het vervolg van rubriek 3.

Naar aanleiding van het geconstateerde verschil heeft het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen de 

stampassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen opnieuw geteld en het aantal toegelaten kiezers voor dit stembureau 

als volgt vastgesteld:

Aantal geldige stempassen

Aantal geldige volmachtbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of 
kiezerspas)
Aantal geldige kiezerspassen (pas om te stemmen in andere gemeente)
(niet van toepassing bij gemeenteraadsverkiezingen)
Het aantal tot de stemming toegelaten kiezers door het gemeentelijk 
stembureau. Tel op! A.2 + 6.2 + C.2 = D.2

Let op: de onder A.2, B.2, C.2 en D.2 ingevulde aantallen komen in de plaats van de aantallen zoals vastgesteld 

door het stembureau voor vervroegd stemmen (ingevuld in rubriek 1).

A.2

B.2

C.2

D.2

Is het aantal toegelaten kiezers (D.2) en aantal getelde stembiljetten (rubriek 2 onder H) gelijk?

□ Ja, ga verder met rubriek 4

□ Nee, er zijn méér stembiljetten geteld. Hoeveel stembiljetten zijn er meer geteld?

□ Nee, 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.

Mogelijke verklaringen voor het verschil
Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan

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?

Hoe vaak is er een andere verklaring voor het verschil?

Vermeld hieronder de andere verklaringen en hoe vaak er sprake van was.
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4. Bij gecombineerde stemmingen
Zijn er stembiljetten, stempassen, volmachtbewijzen of kiezerspassen van een andere verkiezing aangetroffen?

□ Nee.

□ Ja, er zijn stembiljetten/stempassen/volmachtbewijzen/kiezerspassen van de verkiezing van

aangetroffen. Deze stem bescheiden moeten in aparte pakken worden verpakt en 

worden verzegeld en overgebracht naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.

Noteer hier en op het pak het nummer van het betreffende stembureau het aantal stembiljetten, dan wel stempassen, 

volmachtbewijzen of kiezerspassen dat is aangetroffen.
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5. Aantal stemmen per lijst en kandidaat
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Nummer 
op de lijst

1

2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28

Lijst 1
Aantal stemmen

fc>4

24

3
7

3

3

iL

5
b

2

£

Totaal

Naam kandidaat

van der Kleij, A.M. (Marion) (v)
Cremers, J.I.A.A. (Jack) (m)
Vos, S.A.M.M. (Sacha) (v)

Duyvendak, M.L. (Lodewijk) (m)
Ubaghs, W.J. (Willem) (m)
Nijssen, R.M.W. (René) (m) 
van Houtem, E.A.M. (Egid) (m)
Willems, I.C.R. (Iris) (v)
Hupperichs, L.L.E. (Leon) (m)
Van Proemeren, C.N.M. (Claire) (v) 

Kockelkoren, J.J.J. (Jeroen) (m)
Moeke, R.J. (Rob) (m)
Schins, R.J.M. (Rob) (m)
van Wageningen-Biegel, P.V. (Petra) (v)

Jacobs, J.H. (Hans) (m)
Brauers, J.G.H. (Jef) (m) 
Vanhautem-Géron, J.M.M. (Jeanny) (v) 

van der Hoeven, W.M. (Wim) (m) 
Butink-Kersic, M.H. (Ria) (v)
Brandsma, W. (Willy) (m)
Grotenrath, J. (Julia) (v)
Hendriks, W.G.F.M. (Wim) (m)
van den Boorn-Sangers, P.A.M. (Paula) (v)
Dautzenberg, WH. (Hein) (m)
Kerremans, C.H.M. (Constance) (v) 

Vinken, J.J.J.M. (Jack) (m)
Blom, G.J.J. (Giel) (m)
Verhoeven, R.A.J.C.M. (Ruud) (m)

PRO Gulpen-Wittem
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Lijst 2
Nummer 
op de lijst

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14

Naam kandidaat

Nass, M.J.M.H. (Marieke) (v) 
Kistermann, A.H.M. (Fon) (m)
Eggen, M.M.E.G. (Mike) (m) 
Cratsborn, R.P.E.M. (Roger) (m) 

Kirkels, J.J.RG. (Joris) (m)
Wouters, C.W.M. (Chris) (m)
Buijsen, N.M.A. (Noël) (m)
Waaifoort, H.RJ.M. (Henri-Pierre) (m) 
Bessems, R.M.J.M. (Ruud) (m) 
Frijns-Stassen, E.M.FI.C. (Alice) (v) 
Flendriks, J.M.G.FI. (Jos) (m)
Laheij, RM. (Philip) (m)
Bormans, J.R.M. (Jan) (m)
Flochs, E.P.J. (Etienne) (m)

CDA

Totaal
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Lijst 3
Nummer 
op de lijst

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15

Fractie Franssen
Naam kandidaat

Franssen, P.H.J. (Piet) (m)

Nix, J.J.M. (Jo) (m)
Magermans, E.J.M. (Eric) (m)
Ramakers, J.J.A. (Ralf) (m)
Vluggen, D.R.J. (Diana) (v)
Quadvlieg, Q.R.J. (Quinn) (m)
Bakker, B.B. (Bauke) (m)
Speetjens - van Deurse, D.H. (Gonnie) (v) 

Brouwers, J.C.L. (Jolanda) (v)
Kessels, V. (Victor) (m)
Alleleijn, I.A.A. (Ivo) (m)
Cremer, J.G.B. (Jef) (m)
Gerards, R.A.J. (Ron) (m)

Wenders, M.H.A. (Math) (m)
Dautzenberg, R.H.E. (Robbert) (m)

Totaal
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Nummer 
op de lijst

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16

Lijst 4
Aantal stemmen

S"
!0

JrL
12.

a

Balans Gulpen Wittem
Naam kandidaat

Derksen, F.J.E. (Frans) (m) 

van Breemen, F.R.A. (Ruud) (m)
Hendriks, W.H.W. (Wien) (m)

Duijzings, W.H.A. (Wiel) (m)
Last, J.E.L.M. (Jos) (m)
Jongen, M.A.M.M, (Maud) (v)
Jacobs, B.W.G. (Bram) (m)
Cools, M.C.M.O. (Maartje) (v)
Veldhuis, H. (Hans) (m)
Schwanen, J.S.H. (Sjef) (m)

Coenjaerds e/v Vanhautem, E.J.M. (Elly) (v) 
Sluijsmans, H.P.M. (Bert) (m)
Savelberg, B.F.J. (Bram) (m)
Meijs, J.J.M. (John) (m)
Frijns, R.E.M.N. (Richard) (m)
Cools, E.V. (Ed) (m)

Totaal

Datum: 09-03-2022 10:40:07 pagina 8 / 9



Lijst 5 Van der Laan/DOE'22
Nummer 
op de lijst Aantal stemmen Naam kandidaat

1 /5~ van der Laan, I. (Ineke) (v)
2 van Zon, A.H. (Adriaan) (m)
3 IO Merk, P.M.G.G. (Paul) (m)
4 (o Obrusnik, N.H.J. (Nathalie) (v)
5 Faro, L.M.C. (Laurie) (v)
6 Q_ Arninkhof, R.J.G. (Rolf) (m)
7 Seeverens-Steen, A.E.M. (Annet) (v)
8 Q_ Bessems, E.M.J. (Esmeralda) (v)
9 Rothuizen, J.S. (Jacqueline) (v)

10 s~ Voncken, T.C.M.A. (Resie) (v)
11 3 Seeverens, M.J.M. (Tjeu) (m)

Totaal
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