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^es-verbaal van een stembureau
itrale stemopneming wordt verricht

in een gemeente waar een

* ,eden van het algemeen bestuur 
in maart 2023
Gemeente Breda
Waterschap Brabantse Delta

Stembureau, locatie en openingstijden

1a Stembureaugegevens tijdens stemming

Nummer
stembureau

Adres/locatie stembureau
WWD5FÏ9

Ganzerik 80, 4822 RK Breda

Dag Maand Jaar

15 maart 2023

Vu/ voor een m°biel stembureau hieronder de

Openingstijden (van - tot)

07:30 21:00

Nummer
stembureau

9egevens in voor elke locatie waar het stembureau voor kiezers

Adres/iocatie stembureau
Dag Maand Jaar

open is. 

Openingstijden (van - tot)

1b Stembureaugegevens tijdens telling

Wanneer vond de telling plaats?

Dag Maand jaar

EZDatum: Tijd (van - tot)

EnZol-fTZT?
Waar vond de telling plaats?

S De telling vond in het stemlokaal plaats.

o De telling »„„d „p ee„ and.re ,ocatle plaats Adres p, omscPr|jvin() ^
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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:
Voorletter(s) Achternaam Dag Maand Jaar Uren (van - tot)

0 4 _QG. - I u

oo

1\

Oo

-

Q'ï

oo

- 1 <H

oo

H\ ÖG -

O^f 00 - \ u oo
7 \ ori -

en o o - \ M ox
V\ cX) -

I L) - Zl <00
IA -

\ M oo - XI 00
(0 0 -

\ u o o - Zl oo
Z( 0 0 -

V 4 cro - Z\ oo
Z l oo -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\ 7 0 4

i S OA 90K

\ 7 CIA ? 0 2 3

/ x oZ ZO Z Z

) 5" 0 2 0 73

i : 0 'b ZO Z4

1 5 Öl» 7 0 ZZ

l S 0 4 ZO XZ

WS23 B-Stembureau 313-WWDS'19





1. Aantal toegelaten kiezers

Aantal toegelaten kiezers
Vul hieronder de aantallen geldige stempassen, volmachtbewijzen en kiezerspassen in bij A, B en C. 
Tel bij D de aantallen bij elkaar op.

Aantal geldige stempassen A qi b_

Aantal geldige volmachtsbewijzen (schriftelijk of via ingevulde stem- of kiezerspas) B

Aantal geldige kiezerspassen C __A____

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

2. Aantal uitgebrachte stemmen

U gaat nu de stembiljetten tellen en beoordelen.
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.

Aantal stembiljetten met een geldige stem op een kandidaat E Ui?
Aantal blanco stembiljetten F S“
Aantal ongeldige stembiljetten G o

■ Tel op +

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

Is het aantal toegelaten kiezers niet gelijk aan het aantal uitgebrachte stemmen? 
Verklaar dat op de volgende pagina.

WS23 B-Stembureau 313-WWDS’19





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)?

[2 NEE □ Ga dan door naar rubriek 6.
□ JA 0 Verklaar dan hierna het verschil, door in te vullen hoe vaak u onderstaande situaties heeft geconstateerd.

Er zijn méér stembiljetten geteld. Noteer hoeveel stembiljetten er zijn meer geteld

Mogelijke verklahngen voor het verschil
Vermeld hieronder het aantal keer dat de onderstaande situaties zich hebben voorgedaan.

Aantal keren dat er een stembiljet teveel is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

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.

Aantal keren dat een kiezer het stembiljet niet heeft ingeleverd

Aantal keren dat er een stembiljet te weinig is uitgereikt

Aantal keren dat er een andere verklaring is voor het verschil
(vermeld hieronder de andere verklaringen en het aantal keer dat deze situaties zich hebben voorgedaan)

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 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
Orbr\rvSL\\Ql c\ 9cMt>e-\ s\gc V\\ \<? LoeWgu rcoA cUxt cU o<

£>SS VjAg.rVvXQLAgoQ-S, ^PcKiPfZ (Z -T hiZi JIQ.OSJ€? tTPf<?OS

frt'ot4\ ?Yf K an diono fvouij gJhc? i<2K S
QLCaD--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —----------------------------------------

Bezwaren van kiezers tijdens de telling

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
QoV)c\ dUf 'WJ?icitf OPV) rlnb Ctdh fd dcygCfl/ltad hj ck> lé do.
SBRxinnc/ K/<32__[mL Irprm . &

\fnot7\\\o^ Imfb QtOfri&wJrg

Qóï\d (3' ï<?U
'b CMM&yiire QitflnelA <?n ru u/o<2r c:h
Jo/icl om iJjpzoï ïPj^ opr/eplobh aLIcLpil

[m/i'ACinU) jtfrln'0S.iM0Sn) ___________ t
(jvplryhh Op rl(> iy/jj'frr m-b eb dchl~<*vj! i/cm Lieb

<pra fa* i/fCLXó'rs r?am op dn /v
yJdzi r b - kjrkhdL’ Zü WfPXPQ.éièhvLrt'd.

' /'// | ‘ ' 1 ir 'ir> tóbt ó'PiMlnrtUjg Pi/

daL Of lücsbi.
ur&ülf fOntordoryr c.Iptp in/f
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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 twee andere stembureauleden.

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

1

3 A \va u <2j?
4 UO/\ y~^rAoe(
5 M W\C V2-^ Hu uS v\

□
6

------------ O
7 1 Q 0. rAu\lp
Q •o<un l££f(ekru

2

Naam voorzitter

,sV\qAn •

Namen stembureauleden

Aoyrv u i t&f Ic*.-5W:?
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Bijlage Voorlopige telling op lijstniveau

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

Lijstnummer en Lijstnaam Aantal stemmen Lijstnummer en Lijstnaam Aantal stemmen
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