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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 leden van de gemeenteraad van Nederweert 

2. Zitting 

Het betreft de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in de gemeente: 

Nederweert 

Datum aanvang zitting 

Tijdstip aanvang zitting 

16-j-J._0)-2.. 

Q_,91 : 10,01 uur 
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3. Aanwezigheid leden gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen 

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

Voorletters Achternaam leden gemeentelijk stembureau 
Aanwezig op het gemeentelijk 
stembureau 

van tot 

Achternaam: 

Locatie: 

C . H ocl.e.r--: u s 
evY\ ee» 4 e. h v; s· 

Achternaam: 

Locatie: 

Ë V G e1e...e< c;· i move... 
c e Y>t e,Q.~-t e h i./1 s 

Achternaam: 

Locatie: 

rR. /Jcu.ssens 
I: e. h_ 

Achternaam: 

Locatie: 

Yh_ w,Jm}ey) 
emeR./l'"Lhu1J 

00 

Achternaam: 

Achternaam: A. So-h~- ven 
Locatie: Ge..m een,+è:: hA,,1;' s 

oo 

00 

Achternaam: h Q V"'\"-V'\ S dE_ -G • +-\ 
Locatie: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

) 

6 

Achternaam: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

Achternaam: 

Locatie: 

1~ 1·zo 
1 

1 \ 130 
1 

13 1Zo 
1 

r~ 1?0 

1 

13 170 
1 

1-3 1(0 

1 
13 1ZO 

1 

1 

1 1 1 is- 
1 

13 1ZO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 

uur 
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uur 

uur 

uur 

uur 
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4. Stembureaus 

Overzicht van de nummers en locaties van alle stembureaus voor vervroegd stemmen binnen de gemeente: 

Stembureaus met zitting op maandag 14 maart 2022 

Nummer: 20 Locatie stembureau: Stichting M.F.A. Haaze-hoof 1 (Ospel) 

Nummer: 25 

Stembureaus met zitting op dinsdag 15 maart 2022 

Nummer: 21 

Nummer: 26 

Locatie stembureau: Gemeenschapshuis De Pinnenhof 1 (Nederweert) 

Locatie stembureau: Stichting M.F.A. Haaze-hoof2 (Ospel) 

Locatie stembureau: Gemeenschapshuis De Pinnenhof 2 (Nederweert) 

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 voor vervroegd stemmen 

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 

~ö~I lo 31 
jaar 

Naam voorzitter 
1. 

Naam leden 
2. 

f\/ G e.e.o <; ~I vYl O \J C--..- 
3. 

X. klct..essens 
4. o/h. lU,Jm}eYJ 
5. a. l)e-erens 
6. 

A- sof-! r;,i) Îl&N 
7. 1C 1/ / 't/) .e,,. VI Ç' 

8. 
.__..... 

~- vY->t--~ l11zF hfH 
9. 

m. f)o~. t/n.n ~o.e-lo 
10. - 

11. 

12. 

13. 

14. 
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