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Algemeen
Ledenaantal
2016 was een goed jaar voor de Vereniging politieke beweging DENK (DENK). Werd het jaar
aangevangen met 1055 leden, aan het eind van 2016 hadden wij maar liefst 3625 leden. In 2016
hebben 151 leden hun lidmaatschap opgezegd. Als opgaaf van reden werd gegeven niet langer
geïnteresseerd te zijn in de politiek en geen bijdrage meer willen of kunnen bekostigen.
2721 leden zijn erbij gekomen. Ondanks dat er in 2016 geen nadrukkelijke campagne gevoerd een
enorme stijging in het ledenaantal. De oorzaak hiervan kan liggen in landelijke exposure, de opstart
van de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen en gerichte inzet van social media.
Bestuur
Het bestuur van DENK bestond op 1 januari 2016 uit drie bestuursleden: Selçuk Öztürk (voorzitter),
Gladys Albitrouw (secretaris) en Tunahan Kuzu (penningmeester). Eind februari 2016 heeft de heer
Kuzu vanwege het lijsttrekkerschap bedankt voor het penningmeesterschap van de vereniging. Op 1
maart 2016 heeft het bestuur de heer Kuzu bericht zijn terugtreding per 19 maart te bevestigen.

Resultaten
Bijeenkomsten
In 2016 heeft DENK de volgende activiteiten georganiseerd voor leden:
-

22 januari 2016
13 februari 2016
19 maart 2016
22 april 2016
2 juni 2016
30 juni 2016
14 september 2016
23 september 2016
30 september 2016
30 september 2016
7 oktober 2016
14 oktober 2016
16 oktober 2016
6 november 2016
14 november 2016
26 november 2016
3 december 2016
17 december 2016
24 december 2016
30 december 2016

Vrijwilligersbijeenkomst
Opening partijbureau met medewerkers/familieleden
Officiële opening partijbureau
Ledenbijeenkomst
Netwerkbijeenkomst Farid
Iftar Oppositie (ook toegankelijk voor leden van DENK)
Ledenbijeenkomst Rotterdam (verkiezingsprogramma)
Ledenbijeenkomst - Eindhoven (verkiezingsprogramma)
DENK on Tour – Den Haag
Ledenbijeenkomst - Utrecht (verkiezingsprogramma)
Ledenbijeenkomst – Amsterdam (verkiezingsprogramma)
Ledenbijeenkomst – Enschede (verkiezingsprogramma)
Lancering DENK Utrecht
Campagne Venlo
Persbijeenkomst presentatie Verkiezingsprogramma
DENK on Tour – Den Haag
Campagne Arnhem
DENK on Tour– Amersfoort
Campagne Roermond
Ledenbijeenkomst kandidaten

Het bestuur kwam op maandelijkse frequentie bijeen.
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Kandidaatstellingscommissie
Op 1 maart heeft het bestuur de heer Kuzu aangewezen als lijsstrekker voor DENK voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2017.
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 is een kandidaatstellingscommissie
opgericht bestaande uit 5 commissieleden door het bestuur. Deze commissie heeft uiteindelijk een
lijst van 20 personen aangedragen aan het bestuur. In de dagen voorafgaand aan de presentatie van
de lijst is hierop mevrouw Simons weggevallen. Tevens heeft een kandidaat zich op het laatste
moment moeten terugtrekken vanwege privé-omstandigheden. Hierop is op 30 december na besluit
van het bestuur een lijst van 18 personen gepresenteerd aan de leden. De leden hebben de lijst bij
acclamatie aangenomen. Tevens is de kandidaatstellingscommissie hierop decharge verleend.
Programmacommissie
De inhoudelijke koersbepaling voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 is neergelegd bij een
programmacommissie. Deze commissie werd aangevoerd door de directeur van het
Wetenschappelijk Instituut en bestond daarnaast uit de Kamerleden Kuzu en Öztürk, de
campagneleider, twee leden met beleidsmatige kennis, een beleidsmedewerker en een
vertegenwoordiger van het bestuur. De commissie heeft op 10 thema’s (en een bijzonder hoofdstuk)
input geleverd die uitgewerkt is in het verkiezingsprogramma ‘Denkend aan Nederland’, wederom
onder leiding van de directeur van het Wetenschappelijk Instituut. De thema’s:
-

inclusieve samenleving;
lerende samenleving;
gezonde samenleving;
sociale samenleving;
veilige samenleving;
ondernemende samenleving;
leefbare samenleving;
rechtvaardige samenleving;
democratische samenleving;
duurzame samenleving;
Caribisch-Nederlandse samenleving.

Entiteiten
Academie
In 2016 is na een pilot de Academie van start gegaan met de kandidaten voor de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2017. 20 kandidaten zijn getraind in debattechnieken, omgang met de
media en het voeren van campagne.
Campagne
De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft eind 2016 een doorstart gemaakt door het
wegvallen van de campagneleider. De opzet van een structuur en concreet plan van aanpak is eind
2016 opgepakt. Vanaf december 2016 werd de campagne geleid door Farid Azarkan.
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Vrouwenbeweging
In mei 2016 is door drie vrijwilligers het idee van een vrouwenbeweging binnen DENK geopperd.
Hierop is een eerste bijeenkomst georganiseerd die op 15 mei heeft plaatsgevonden.
Vrijwilligers
Met de forse toename van het aantal leden nam ook het aantal vrijwilligers toe. In 2016 hebben wij
een vrijwilligersbestand opgebouwd van 200 personen. 8 vrijwilligers zetten zich op zeer frequente
basis in en werkten derhalve onder een vrijwilligersovereenkomst.
Raadsleden en afdelingen
De eerste afdeling van DENK is in juni 2016 gelanceerd. In oktober 2016 heeft DENK haar eerste
raadslid verkregen. Het Alkmaarse raadslid Mohammed Keskin sloot zich aan en vertegenwoordigt
DENK sindsdien in de Alkmaarse gemeenteraad. Ook werd in oktober 2016 de tweede afdeling van
DENK gelanceerd: DENK Utrecht. In november 2016 sloot Gökhan Çoban, raadslid in Veenendaal zich
aan bij DENK.

Accommodatie
In februari 2016 heeft DENK het pand aan de Schiekade 10a in Rotterdam betrokken. Door goed
onderhandelwerk kon dit pand gemeubileerd gehuurd worden. Daarnaast is in de huurovereenkomst
een voorbehoud ingebouwd: bij het resultaat van 0 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen zou de
huurovereenkomst komen te beëindigen.
De locatie blijkt uitermate geschikt gebleken voor onze organisatie. Midden in Rotterdam Noord,
dichtbij het Centraal Station en toegankelijk terwijl het door de ligging achter een poort makkelijk
afgesloten kan worden. In 2016 zijn diverse veiligheidsmaatregelen getroffen bij en in het pand:
beveiligingscamera’s, toegang met vingerscan en BHV oefeningen.

Afsluitend
Samenvattend kunnen wij spreken van een succesvol jaar. Er is een enorme toename geweest in het
aantal leden, er is een afdeling bij gekomen en wij hebben ons eerste raadslid gepresenteerd. Verder
is er met de programmacommissie en de kandidaatstellingscommissie hard gewerkt aan de komende
Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft in ieder geval geresulteerd in een prachtig resultaat bij de
verkiezingen. Daarmee is geschiedenis geschreven en een basis gelegd voor verdere uitbouw van
DENK.
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