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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

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

Gemeente Tytsjerksteradiel 

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. 
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1. Stembureau, locatie, en openingstijden tijdens stemming 

la Stembureaugegevens tijdens stemming 

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

22 
Aldtsjerk, Oerein 16 maart 
van Sminiaweg 68, 9064 KE, Aldtsjerk 

16-03-2022 

1 b 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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2. Aanwezigheid stembureauleden 

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

Aanwezig op het stembureau: 

Dag Maand Jaar 
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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 gecorrigeercle aantal in het rechter vak. 

    

Ruimte voor correctie 

Aantal geldige stempassen A 303 
Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B 32 

Tel op + 

Aantal geldige kiezerspassen (om to stemmen in een andere gemeente) C Ca 

Totaal aantal toegelaten kiezers (A + B+C=D) 

Tel op + 

  

D 3S 5" 

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. 

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 
(venneld 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) 

Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 5/21 

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 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 
een 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: 0 3 

Naam voorzitter 
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Bijlage 1: aantal stemmen per Iijst en kandidaat 
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Subtotaal 
 8 

Zet in elk vakje een cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 1 - CDA 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Sietsma, J.W. (Jan Willem) (m) 1 

  

i 0 

Wieringa, M. (Mariska) (v) 2 

    

Kramer, A. (Age) (m) 

  

3 

  

van der Meijden, G.E. (Gert) (m) 4 

   

3 
Snijder - Wassenaar, R.R. (Renate) (v) 5 

   

2 
Haenen, F.H.B. (Frans) (m) 6 

     

de Vries - van Gunst, A.H. (Attsje) (v) 

   

1 3 
Jager, B.T. (Berend) (m) 8 

     

Groenveld - Zeilstra, J.D. (Jodi) (v) 9 

     

Agema, J. (Jasper) (m) 10 

     

Tilstra, N.K. (Nico) (m) 11 

     

Pot, H.J. (Hein) (m) 12 

     

Vis, D.M. (Dirk Minne) (m) 13 

     

Raap, H. (Henk) (m) 14 

     

van der Kolk, H.J.D. (Han) (m) 15 

     

de Vries, D. (Dieuwke) (v) 16 

     

Fokkema, D.A. (Doeke) (m) 17 

     

Nijboer, E. (Bert) (m) 18 

    

Prins - Meindertsma, M. (Maaike) (v) 19 

    

Schokker - Strampel, C. (Tineke) (v) 20 

     

Hoekstra - Mozes, G. (Gelbrig) (v) 21 

     

Tel op + 

Totaal 1 
Tel op + 

3 
Zet in elk vakje een cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 2 - FNP 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

de Haan, F. (Freddy) (m) 1 

  

2 0 

Krijgsman - Sikkema, T.R. (Tjikke) (f) 2 

  

I 1 

van der Velde, J.P. (Jan Pieter) (m) 3 

    

LI 
Nijboer, A. (Alex) (m) 4 

     

Soepboer, W. E. (Emmie) (f) 5 

   

-3 

Rintjema, N.H. (Nynke) (f) 6 

     

de Vries, W.A. (Wouter) (m) 

     

Buma, T.M. (Tjerk) (m) 8 

     

Wester - Koopmans, A.H. (Anje) (f) 9 

     

van Borkulo, H.J. (Harry) (m) 10 

    

Postma, W.K. (Wijbe) (m) 11 

    

Brinkman, S.H. (Seije) (m) 12 

   

Li 
Westra - van Gorkum, T.A. (Tea) (f) 13 

  

I 9 
van der Meulen - van der Wal, S. (Sita) (f)  14 

    

Wagenaar - Duursma, R.A. (Rena) (f) 15 

     

Herrema, P.J. (Piet) (m) 16 

     

van der Kooi, J. (Jan) (m) 17 

     

Liemburg, T. (Tette) (m) 18 

   

2 
van der Veen, M. (Miriam) (f) 19 

     

Dijk, R. (Rommert) (m) 20 

    

Schippers, G.H. (Geerling) (m) 21 

     

Wilstra, E. (Evert) (m) 22 

    

Tel op + 

Subtotaal 
 1 MEM 

 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

Tota al 1 
Tel op + 

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van Zandbergen, B. (Berber) (v) 1 

  

2 ( i 

Klont, M.R. (Michiel) (m) 

  

2  

  

Dijkstra, B. H. (Boudewijn) (m) 3 

     

van der Linden, C. Y. (Corien) (v) 4 

   

II 
Stavenga, J. G. (Jitske) (v) 5 

   

I 

de Vries, L. (Lammert) (m) 6 

    

Vos, P. (Pieter) (m) 

     

Kloosterman, A. E. (Alice) (v) 8 

     

Laning, D. G. (Dick) (m) 9 

     

Dagelet, M. A. (Marianne) (v) 10 

     

Sikkema, P. J. (Pyt Jon) (m) 11 

     

van der Linden, K. L. (Karel) (m) 12 

    

Tel op + 

Mill 8 
Zet in elk vakje e'en cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 

S ubtotaa I 

Totaal 1 
Tel op + 

3 8 
Zet in elk vakje den cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Totaal 1 

Tel op + 

3 8 
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Lijst 4 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Wagenaar, D. (Dineke) (v) 1 

    

Hoekstra, S. (Sjaak) (m) 2 

     

Jongsma, T. (Tiemen) (m) 3 

   

2 
van der Wert, P.F.W. (Peter) (m) 4 

   

3 
Kamminga, J.T. (Jurre) (m) 5 

   

I 

Wjbenga, T. (Trienke) (v) 6 

    

b 
Efde - Kleefstra, L. (Lolkje) (v) 

     

Rutte - Schipper, I.M. (Irene) (v) a 

   

I 

Castelein, S. (Sipke) (m) 9 

    

9 
van Woerden, H.R. (Hans) (m) 10 

    

Schenk, H (Henk) (m) 11 

     

Bosgra, J.S. (Johannes) (m) 12 

     

Tel op + 

Subtotaal 
■ 3 a 

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

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van de Hoef, P.J.A. (Peter) (m) 

  

1
 

  

Kleinhuis - Krol, S. (Sofia) (v) 2 

    

Agema, A.B. (Aleida) (v) 3 

  

I Li 

Heida, H.P. (Harke) (m) 4 

    

LI 

van der Wed - Bieleveld, S.E. (Saskia) (v) 5 

   

LI 

Dorreboom - Rosenboom, T.M. (Trudi) (v) 6 

    

Steenland, M.H.G.I. (Menno) (m) 

     

Bastiaans - IJedema, R.M. (G ny) (v) 8 

   

I 

Koenders, I.S. (Ingvar) (m) 9 

     

van Commenee, P.R. (Peter) (m) 10 

     

Hiemstra, K. (Klaas) (m) 11 

     

Bruins Slot - Janmaat, E.M. (Ellen) (v) 12 

   

I 

Eizema, R.H. (Rinze) (m) 13 

     

   
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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Lijst 6 - ChristenUnie 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Hooijenga, D.T. (Douwe) (m) 1 

     

van der Meer, M.C. (Mireille) (v) 
2

 

    

3 
Bruinsma, H.H.B. (Hiltje) (v) 3 

   

2 
van Kammen, IJ. (IJpe) (m) 4 

     

Hooghiemstra, F. (Femke) (v) 5 

     

de Haan, M. (Menno) (m) 6 

     

Jager, D. (Derk) (m) 

     

Sikkema, A.J. (Albert) (m) 8 

    

Hilverda, C. (Christiaan) (m) 9 

     

Bootsman, B. (Berend) (m) 10 

     

Lambregtse, C.J. (Corien) (v) 11 

     

Poeze, E. (Elsiena) (v) 12 

     

van der Vliet, G.W. (Gert Wm) (m) 13 

    

Beens, J.H. (Hans) (m) 14 

     

de Vink, I.E. (Ingrid) (v) 15 

     

Koopman, J. (Johanna) (v) 16 

     

Kunnen, A. (Aukje) (v) 17 

     

Looij, S.M. (Susanna) (v) 18 

     

Hooghiemstra, W. (Willem) (m) 19 

    

van der Vaart, R.G. (Renny) (v) 20 

    

van der Wal - van der Meer, L. (Lutske) (v) 21 

    

Kootstra, B. (Bareld) (m) 22 

     

Stelwagen, G. (Gerrit) (m) 23 

     

van der Veen - Zeilstra, J. (Jantsje) (v) 24 

     

Tel op + 

Subtotaal 
■ 2 

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

Tota a I 1 

Tel op + 

2. 

Zet in elk vakje eon cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Tel op + 

Subtotaal NMI a 
Zet in elk vakje eon cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 7 - D66 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Duursma, E.F.H. (Erwin) (m) 1 

    

Hekkema, A. (Anne) (v) 
2 

   

Jr
 

Dassen, W.J. (Wiljan) (m) 3 

   

I 

Groen, L. (Leo) (m) 4 

     

Boltjes, E.G. (Else) (v) 5 

   

6 
Duursma - Groenewoud, IJ. (Ypie) (v) 6 

    

Gossen, A.J. (Bjorn) (m) 

     

Spithost - Bogh, U. (Ulla) (v) 8 

   

I 

Totaal 1 
Tel op + 

8 
Zet in elk vakje een cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Totaal 1 
Tel op + 

   

3 Lj 
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Lijst 8 - Belang van Nederland (BVNL) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer Aantal stemmen 

van der Veen e/v Koopmans, W. J. (Nynke) (v) 1 

  

3 2 
Looijenga, J. (Jesse) (m) 2 

   

3 
Zuidema, C. (Cor) (m) 3 

    

G esing, J. (Jose) (v) 4 

  

2 ci 
de Vries, B. (Binne) (m) 5 

    

6 Wiersma, K. J. (Kevin) (m) 

   

6 
van der Veen, L. C. (Lucia) (v) 

   

3 
Wester, R. A. (Renske) (v) 8 

    

Bosma, J. (Jesse) (m) 9 

   

I 

   
Tel op + 

Subtotaal 
I  

 
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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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 - CDA 

2 - FNP 

3 - GROENLINKS 

4 - WD 

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

6 - ChristenUnie 

7 - D66 

8 - Belang van Nederland (BVNL) 

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