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Algemeen
Ledenaantal
2017 was qua ledenaantal een relatief stabiel jaar voor de Vereniging politieke beweging DENK
(DENK). Het ledenaantal bij aanvang van het jaar telde 3425. Aan het eind van 2017 was dit licht
gestegen naar 3658 leden. Dit is een stijging van 233 leden. Deze toename* is waarschijnlijk te wijten
aan de laatste campagne acties voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 en mogelijk de
oproep voor de gemeenteraadsverkiezingen.
In het jaar 2017 hebben ook 196 leden hun lidmaatschap opgezegd. De belangrijkste reden van
opzegging lijkt financieel van aard te zijn.
*Eigenlijke toename van aanmeldingen is 233(stijging)+196(opzeggingen)= 429 aanmeldingen

Vrijwilligers
In het jaar 2017 had DENK 200 vrijwilligers in haar bestand. Dit is een verzamelgetal van zowel zeer
actieve vrijwilligers, als minder actieve vrijwilligers.
Vanaf november 2017 was het secretariaat actief begonnen met een plan om meer vrijwilligers te
werven. Hiervan wordt het effect pas in 2018 verwacht en wij zullen hier verder dan ook niet naar
refereren in dit verslag.
Bestuur
Het bestuur van DENK bestond op 1 januari 2017 uit twee bestuursleden: Selçuk Öztürk (voorzitter)
en Gladys Albitrouw (secretaris). Oud penningmeester, Tunahan Kuzu, trok zich in verband met zijn
lijsttrekkerschap in januari 2016 terug en vanaf dat moment was de functie vacant. In mei 2017 werd
Hanane Bittich voorgesteld als aspirant bestuurslid en op 30 september 2017 werd zij door de
Algemene Ledenvergadering (ALV) verkozen als derde bestuurslid in de rol van secretaris. Gladys
Albitrouw vervulde de rol van penningmeester en Selçuk Öztürk behield zijn rol als voorzitter.
Partijraad
In 2017 kreeg de partijraad ook duidelijkere vorm. De partijraad bestond/bestaat uit
afdelingscoördinatoren. De regio’s welke geen afdeling kennen, hebben een vertegenwoordiger uit
de regio. Voorbeelden hiervan zijn de stad Den Haag en de regio’s Limburg en Zeeland. De partijraad
heeft een adviserende rol naar het bestuur toe en dient er tevens voor om signalen uit de
regio/afdeling te centraliseren.
Bezwaarcommissie
In de eerste helft van 2017 heeft een selectie plaatsgevonden voor leden van de bezwaarcommissie.
In augustus was een team van drie personen geschikt bevonden welke vervolgens zijn voorgedragen
aan de ALV van oktober 2017. Deze ALV heeft hen verkozen en vanaf dit punt waren zij formeel
bekrachtigd bezwaren te behandelen en bindende adviezen naar het bestuur uit te brengen.

Resultaten
Bijeenkomsten
In 2017 heeft DENK de volgende activiteiten georganiseerd voor leden:
-

7 januari 2017

Campagnebijeenkomst
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-

13 januari 2017
14 januari 2017
15 januari 2017
20 januari 2017
21 januari 2017
21 januari 2017
21 januari 2017
16 februari 2017
6 maart 2017
9 maart 2017
10 maart 2017
15 maart 2017
26 maart 2017
31 maart 2017
14 april 2017
14 april 2017
26 mei 2017
1 juni 2017
2 juni 2017
1 juli 2017
8 juli 2017
19 augustus 2017
20 augustus 2017
26 augustus 2017
27 augustus 2017
23 september 2017
24 september 2017
30 sept 2017
27 oktober 2017
29 oktober 2017
3&4 november 2017
4 november 2017
17 november 2017
18 november 2017
15 december 2017

Durf bijeenkomst
Kick off campagne Denk
Opening Partijkantoor Utrecht
DENK on Tour – Nijmegen
Campagne Zutphen
Campagne Doesburg
Campagne Zevenaar
Maroc night oppositie
Campagneleidersbijeenkomst
Bijeenkomst Leerdam
DENK on Tour Schiedam
Verkiezingsavond
BBQ vrijwilligers
Tosti avond Oppositie
Durf bijeenkomst
DENK on tour Utrecht
Bezoek Eindhoven
DENK Academie
DENK Academie
Lancering BOKS
Vrijwilligers bijeenkomst
DENK Academie
DENK Academie
DENK Academie
DENK Academie
DENK Academie
DENK Academie
Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering
Officiële opening partijbureau Amsterdam
DENK Academie
Lancering campagnebijeenkomst Arnhem
DENK Academie
DENK Academie
Surinight BOKS (Presentatie suriname reis)

-

Het bestuur kwam op twee wekelijkse frequentie bijeen.
De partijraad kwam op vijf wekelijkse frequentie bijeen.

Tweede Kamerverkiezingen 2017
Campagne
Het jaar 2017 was begonnen met een campagne welke haar kick-off kende op 14 januari 2017. In
heel Nederland zijn teams met vrijwilligers op dezelfde dag de straat opgegaan om campagne te
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voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor deze campagne heeft DENK gezorgd voor de
distributie van flyers, mutsen, jassen en later campagne materiaal zoals ballonnen en potloden.
Verkiezingen
Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen geweest. DENK behaalde hier een succes door
drie zetels te bemachtigen. Tunahan Kuzu werd lijsttrekker en fractievoorzitter, Farid Azarkan volgde
als tweede Kamerlid en Selçuk Öztürk sloot af met een derde zetel. Groep Kuzu/Öztürk werd
geliquideerd. De stichting ondersteuning fractie DENK werd opgezet.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Kandidaatstellingscommissie
In mei 2017 werd er een kandidaatstellingscommissie samengesteld welke belast was met het
selecteren van kandidaat raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De
kandidaatstellingscommissie bestond initieel uit 5 personen en werd al gauw uitgebreid naar 6
personen. Samen selecteerden zij 153 kandidaten welke vervolgens door de DENK Academie zijn
gegaan. Over elk van de kandidaten heeft de commissie een aanbeveling aan het bestuur
geschreven.
DENK Academie
Vanaf augustus tot en met november vonden er kleinschalige sessies met kandidaat raadsleden
plaats. De academie heeft ze op hun bestaande kennis van het raadslidmaatschap getest, trainde ze
op essentiële kennis en liet ze in een praktijk sessie kennis maken met het raadslidmaatschap. Uit de
academie volgde een cijfer welke door twee onafhankelijke beoordelaars gegeven werd. Dit cijfer
werd overhandigd aan het bestuur.
Raadsleden en afdelingen
In 2017 kent DENK veertien afdelingen:
- Alkmaar
- Amersfoort
- Amsterdam
- Arnhem (lijstverbinding met verenigd Arnhem)
- Deventer
- Eindhoven
- Enschede
- Utrecht
- Lelystad
- Rotterdam
- Roermond
- Schiedam
- Veenendaal
- Zaanstad
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Het criterium dat het bestuur aanhield om als afdeling deel te kunnen nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen waren de volgende:
- Uit analyse kan blijken dat het potentieel in de gemeente aanwezig is (min 2 zetels)
- Er is een levensvatbaar team op poten welke een afdelings- coördinator, een campagne-coördinator
en een potentiële lijsttrekker kan voortbrengen. Tevens zijn er voldoende vrijwilligers betrokken bij
de afdeling.
- De diversiteit die DENK nastreeft kan binnen de afdeling nageleeft worden.
Accommodatie
In 2017 had DENK, naast haar partijkantoor in Rotterdam, op 15 januari haar partijkantoor te Utrecht
geopend en op 29 oktober haar partijkantoor te Amsterdam.
Beide partijkantoren hebben een praktische ligging centraal in het land en dienen als alternatief op
Rotterdam voor andere afdelingen in de buurt.
In 2017 verdergaande veiligheidsmaatregelen mbt het pand, nooddeur geplaatst en daarmee een
vluchtroute gemaakt in geval van calamiteiten. Ook zijn er verdergaande beveiligingsmaatregelen
genomen met betrekking tot de toegankelijkheid van het pand.
Afsluitend
In het jaar 2017 heeft DENK twee verkiezingscampagnes gedraaid: het laatste gedeelte van de
Tweede Kamerverkiezingen en de start van de gemeenteraadsverkiezingen. Dit vroeg organisatorisch
veel van de vereniging. In 2017 is het team van medewerkers dan ook gegroeid van gemiddeld twee
FTE naar gemiddeld 4 FTE. Wij zijn er als bestuur echter trots op dat het aantal vrijwilligers,
sympathisanten en medewerkers on-uitputtende energie en inzet hebben laten zien om het succes
van de Tweede Kamerverkiezingen te behalen en om een start te maken met het opzetten,
coördineren en voorbereiden van de volgende verkiezingen: de gemeenteraadsverkiezingen.
Tussendoor waren er twee ALV’s georganiseerd binnen een periode van 4 weken. Tijdens deze ALV
verkozen de leden een nieuw bestuurslid, bekrachtigde een bezwaarcommissie en stemden zij voor
enkele statuutwijzingen. Tevens voorzagen de leden het bestuur van feedback welke in de visie van
het bestuur meegenomen werden.
Tijdens deze ALV werd ook de vacature voor nieuwe algemene bestuursleden uitgezet. Hier waren op
december 2017 5 reacties op gekomen.
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