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Model N 10-1 

Proces-verbaal van een stembureau 

De verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Fryske Marren in maart 2022 

Gemeente De Fryske Marren 

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 

Ia 	Stem bureaugegevens tijdens stemming 

Nummer 
stembureau 
	

Adres/locatie stembureau 
	 Dag Maand 

	
Jaar 	 Openingstijden (van - tot) 

32 
SCC De Pomp 
Middenweg 125, 8538 RB, Bantega 16-03-2022  

lb 	Stem bureaugegevens 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) 

Ic 	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. 

0 	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. 
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Ruimte voor correctie 

	Tel op + 	 Tel op + 

A zGs- 
B 39 
C 
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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) 

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 G 

	 Tel op +  Tel op + 

Totaal aantal getelde stemmen (E+F+G=H) 	2._cl  

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 aarel 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)? 

1  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 
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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, or 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 

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 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 
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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  on:  U vult in rubriek 8 alleen de namen in. 
Vervolgens ondertekenen al deze stembureauleden het proces-verbaal in rubriek 9. 

   

 

Dag  

 

Maand Jaar 

     

Datum: 

   

Z 

    

Naam voorzitter 

etz- Vrie 	v 	l'Cnoc9i9  
Namen stembureauleden 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14  
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Bijlage 1: aantal stemmen per lijst en kandidaat 
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Naam kandidaat! Kandidaatnummer Aantal stemmen Naam kandidaat! Kandidaatnummer Aantal stemmen 

Subtotaal Subtotaal 

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

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

13 / 24 

1 Boelsma - Hoekstra, L. (Lucienne) (v) / 7 

Flapper, C. (Cor) (m) 	 2 
i 0 

3 van Zanden, J. (Jan) (m) 

4 Roelevink, R.J. (Roel) (m) 

5 Homma - Visser, G.A.M. (Geeske) (v) 

de Wolff, B.J. (Bauke) (m) 	 6  

7 Nota, T.N. (Theo) (m) 

Hoekstra, F. (Fokke) (m) 	 8  

9 Mulder, K.S. (Kees) (m) 

Garden iers , B. H. M. (Barbara) (v) 	 10 
/ 

11 Bekedam - Koersen, J.W. (Jeannet) (v) 

Holtrop, V.B. (Volken) (m) 	 12 2. 
Veenstra, G. (Gerben) (m) 	 13  

Landman, S.T. (Sjoerd) (m) 	 14  

15 Douma - Zijlstra, D. (Douwkje) (v) 

Huitema, T.W. (Tjitte) (m) 	 16  

Jaarsma, S. (Sjerp) (m) 	 17  

de Jong - Bouma, D. (Dieuwke) (v) 	 18  

Veltman,  J.G. (Jetske) (v) 	 19  

Akkerman, S. (Steven) (m) 	 20  

Kooistra, T. (Tseard) (m) 	 21  

Jonkers, J.P. (Jaap) (m) 	 22  

Tuinier, D.  (Durk)  (m) 	 23  

Derks, M.J.A. (Ria) (v) 	 24 

Wijnja, G. G. (Gerben) (m) 	 25 

Bethlehem, P.E. (Erwin) (m) 	 26  

Stapensea, A.T. (Ackelyn) (v) 	 27  

Tel op +  

Krist, J.G.B. (Hans) (m) 28  

Haarsma, D.  (Durk)  (m) 29  

Veltman,  F. (Frans) (m) 30  

de Jong, S. (Sietske) (v) 31  

de VVinter, B. (Bé) (m) 32 

Benedictus, G. (Geert) (m) 33 i 

Zwaga, D.T.G. (Douwe) (m) 34 
1 

Tel op +  

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 2 - FNP 

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

de Vries - Suierveld, G.H. (Gerda) (f) 1 i 5 
Volbeda, J.K. (Jan) (m) 2  

2- 

2- Piersma, J. (Jeltsje) (f) 3 

Meester, J. (Jochum) (m) 4 

van Iddekinge, R.M. (Remboud) (m) 5 

Wouda, W.J. (Wouter) (m) 6 

Hoekstra, W. (VViebe) (m) 7 / 

Mollema, S. (Sander) (m) 8  

de Vries, J.T.  (Janke)  (t) 9 I 

Quartel, J.W. (Jelmer) (m) 10 
1 

van lies, C. (Chris) (m) 11 i)  

Swart,  A. (Auke) (m) 12  

Miedema, B. (Baukje) (f) 13  

de Wolff, H.T. (Harry) (m) 14  

Durksz, D.L.  (Durk)  (m) 15  

de Ree, A.K. (Arjen) (m) 16 

BijIsma, A. (Auke) (m) 17  

Boomsma, W. (Wijtze) (m) 18 

van der Schaaf, G. (Geert) (m) 19  

Sikkes, S. (Sibbele) (m) 20  

Salverda, P.A. (Piet) (m) 21  

de Jonge - Kampen, J.  (Janke)  (f) 22  

Meinema, G.B. (Gerrit) (m) 23  

Boersma, J.H. (Hein) (m) 24  

van Strien, K. (Kees) (m) 25  

Bouwhuis, E.A.M. (Elly) (f) 26  

Westra, J. (Jan) (m) 27  

Tel op + 

Bijker, H. (Herke) (m) 28  

Hettinga, J.W. (Jan) (m) 29  

de Jong, E. (Egbert) (m) 30  

van der Honing, T. (Tjepke) (m) 31  

van der Pal, J. (Johannes) (m) 32 Z. 

Tel op +  

Subtotaal ' Subtotaal 

	

Zet in elk vakje één cijfer. 	 Zet in elk vakje één cijfer. 

	

Begin rechts met het laatste cijfer. 	 Begin rechts met het laatste cijfer. 

Totaal 1 + 2 
	 Tel op + 

2_  

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 3 - VVD 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 	 Aantal stemmen 

de Wolff, I. (Ivo) (m) 1  7 
Boerland, J.H. (Jos) (m) 2 / 

van Niekerk - Thie, M.J. (Marc) (m) 3 7 
van Keimpema, A. (Albert) (m) 4 

Miedema, M.P. (Marcel) (m) 5 

VVietsma, J. (Jelle) (m) 6 

Holtrop, N. (Nico) (m) 7 

de Vrij, E.T. (Esther) (v) 8 

Pekema, G. (Geert) (m) 9 

Feijen - Buitenkamp, D.H. (Hellen) (v) 10  

de Vrij, J. (Jan) (m) 11  

Hoekstra - Sikkema, J. (Jeltje) (v) 12  

van der Ziji, L. (Bertus) (m) 13 

Jonkman - Melchers, A.T. (Akkie) (v) 14  

Subtotaal 

 

Tel op + 

1  IEEE  

 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 4 - Partij van de Arbeid (PvdA.) 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 	 Aantal stemmen 

van der Meer, S.D. (v) 1 
/ 

Dijkstra, J. (m) 2 
Li  

Swart  - Jorna, G.E.M. (v) 3 

Westra, P.F. (m) 4 
LI 

Wit, P. (m) 5 

Toornstra, D. (m) 6 

Tjerkstra, M.J. (m) 7 

Schurer, E.H. (m) 8 

Zijlstra, T. (v) 9 

Groenendal, F.N. (m) 10 

Zijlstra, A. (v) 11 

Wiersma, S. (m) 12 

Oudega - Gombert, A.A. (v) 13 

de Vries, B.A. (m) 14 

Herrema, A.J. (m) 15 

Sprong, D. (m) 16  

Sigtema, S. (m) 17 

Oudega, R. (m) 18 

Konst, J.H.J. (m) 19 

de Jong, R. (m) 20  

Tel op + 

Subtotaal 

 

EERIE  

 

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

Totaal 1 
	 Tel op + 

6  
Zet in elk vakje één cijfer. 

Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 5 - GROENLINKS 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 	 Aantal stemmen 

Merkuur, A.A. (Anne) (v) 1 
/ 1 

van Bruggen, T.A.M. (Theo) (m) 2  

Uilenreef, M.T. (Marike) (v) 3 

van der Heijden, A.M. (Tino) (m) 4 
i 

Haarsma, F.R. (Foppe) (m) 5 
/ 

Veldhuizen - de Bode, S.C. (Selma) (v) 6 

Kramers, N.E. (Nathalie) (v) 7 

Groeneveld, I. (Irona) (v) 8  

  

Tel op + 

Subtotaal 

 

EMI  

 

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 - 066 

Naam kandidaat / Kandidaelnummer 	 Aantal stemmen 

Speelman. J. (Jeannet) 1 6' 
Koops, H.W. (Henk) 2 

Vonk, A. (Annemiek) 3 

Postma, J. (Jeen) 4  

Blum,  K. (Kelly) 5 

de Vries, T.Y. (Theo) 6 

Linde, M.J. (Maaike) 7 

Noorman, M.M. (Menzo) 8 

Frehner, U.R. (Ursi) 9 2  

Krantz,  G.J. (Govert) 10  

Esser,  A.J. (Arjen) 11 

  

Tel op + 

Subtotaal 

 

EERIE  

 

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

Totaal 1 
	 Tel op +  

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 7 - Nieuwe Communistische Partij-NCPN 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 	 Aantal stemmen 

Visser, R. (Rinze) (m) 1 I 

Barelds, S. (Sake) (m) 2  

Weber, M.C. (Marianne) (v) 3 
i 

van Drie, M.J.  (Tilly)  (v) 4 
i 

van der Werf, H.  (Hilly)  (v) 5 

Riedstra - Olsen, A. (Angela) (v) 6  

Visser - VVheda, H.T. (Lenie) (v) 7 

Jousma, C. (Corné) (m) 8  

Visser, B. (Bauke) (m) 9 

Brilleman, A. (Anke) (v) 10  

Bootsma, E.Z. (Lies) (v) 11  

Visser, M. (Marten) (m) 12  

Tel op +  

Subtotaal 

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

Totaal 1 
	 Tel op +  

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 8 - ChristenUnie 

Naam kandidaat! Kandidaatnummer 	 Aantal stemmen 

Holtrop, S. (Sijtze) (m) 1 1 2_ 
Struijs, T.P.A. (Theo) (m) 2  

Broek, G.J. (Gerard) (m) 3 

Dieters,  J.A. (Arjan) (m) 4  

Hoekman, J. (Jan) (m) 5 

de Jong, E. (Egbert) (m) 6  

Pietersma - Afsardel, H. (Home) (v) 7 

Paas, H.S. (Herman) (m) 8  

van der Veen - Miedema, A.S. (Anneke) (v) 9 

Tichelaar - Dijkstra, M.H. (Margriet) (v) 10  

Hoogkamp - Hoekstra, J.T. (Jántsje) (v) 11  

Hospes, J. (Johannes) (m) 12  

Roest, J.H. (John) (m) 13 - 

Wesseling, H.P. (Harry) (m) 14  

van  Eck,  P.C. (Paul) (m) 15  

de Boer, Y. (Ynze) (m) 16  

Tel op +  

Subtotaal 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 9 - Burgerpartij De Fryske Marren 

Naam kandidaat / Kandidaatnummer 	 Aantal stemmen 

ten Boom, G. (Gerard) (m) 1 
i 5-  

Untema - Salverda, R.N. (Rosa) (v) 2 
Li 

Brugman, J.D. (Jacqueline) (v) 3 

Bakker, M.M. (Menno) (m) 4 3 
van der Zalm, T.  (Tamara)  (v) 5 

de  With,  J. (Jan) (m) 6 

Hummel - Goudemond, M. (Marleen) (v) 7 

Sixma, E. (Eeltje) (m) 8  

HijIkema, C. (Christian) (m) 9 
/ 

Walinga, L.D. (Leffert) (m) 10  
'1 

Bruinsma, D. (Dirk) (m) 11  

látema, R. (Ron) (m) 12 

Horstman, W.J. (Janet) (v) 13  

Salverda, F. (Freerk) (m) 14  

Rodenhuis, D.D. (Dirk) (m) 15  

ten Boom, M. (Marcel) (m) 16  i 

Koehoorn, M.H. (Marina) (v) 17  

U 	J. (Jelle) (m) 18ntema, i 

Tel op + 

Subtotaal 2.  

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

Totaal 1 
	 Tel op + 

2_  

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 10 - Kleurrijk Fryske Marren (KFM) 

Naam kandidaat / Kandideatnummer 	 Aantal stemmen 

H 	 1oltrop - Hoekstra, G.A. (Geeske) (v) 

Maat, T.J. (Thijs) (m) 	 2 
7.  

9 
3 van der Werf - Vaatstra, J.F. (Janneke) (v) 

Smink, S. (Simon) (m) 	 4 
i 

5 de Jong - de Boer, J. (Jantje) (v) 
? (6  

Schotanus, L.E. (Lieuwe) (m) 	 6 
I 

7 Eigersma, J. (Jomt) (m) 

Lenes, R.C.H. (Robert) (m) 	 8  

9 Hamstra, G.C. (Geertina) (v) 

Thibaudier, P.J. (Piet Jan) (m) 	 10 
i 

Veldman, 0.M. (Obe) (m) 	 11 I  

  

Tel op + 

Subtotaal 

 

IEEE  

 

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

Zet in elk vakje één cijfer. 
Begin rechts met het laatste cijfer. 
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Lijst 11 - Forum voor Democratie 

Naam kandidaat I Kandidaatnummer 
	

Aantal stemmen 

Krijgsman, A. 1 - 

de de Ridder, S. 2 i 

Langejans, A. 3 
Lli  

van Nijkerk, F.C. 4  

Krieg,  H.M. 5 

Folkertsma,  MR  6  

Jellema, H.J. 7 

Baas, T.J. 8  

de Haan, D. 9  

Dijkstra, D. 10  

Tel op +  

Subtotaal 

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

Totaal 1 
	 Tel op +  

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

Stembureau 32 



Model N 10-1 Proces-verbaal van een stembureau 	 24 / 24 

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 
i 1- 

2 - FNP L. (I 

3 - VVD 
1. 

4 - Partij van de Arbeid (PvdA.) ,,... 6 
5 - GROENLINKS 	 ! 

I - 

6- D66 

7- Nieuwe Communistische Partij-NCPN i 
— 

8 - ChristenUnie 
, 

i 

9- Burgerpartij De Fryske Marren Z. (1 

q 10- Kleurrijk Fryske Marren (KFM) 7 11_ Forum voor Democratie / V 

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