NOTULEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING
DDatum:
Tijd:
Locatie:
Dagvoorzitter:
Voorzitter:
Notulist:

16-10-2020
15.17 – 15.25
Schiekade 10A, Rotterdam
Metin Çelik
Metin Çelik
Ada Wolinska

Aanvang en welkomstwoord door interim-voorzitter
De interim-voorzitter Metin Çelik opent de Algemene Ledenvergadering (hierna ALV). Hij heet
de kijkers thuis welkom en doet een aantal huishoudelijke mededelingen. Hij geeft tevens aan
dat er een andere notulist aanwezig is dan vooraf aangegeven, vanwege omstandigheden van de
notulist. Tot slot legt de interim-voorzitter uit dat deze ALV een reparatie-ALV is en dat er alles
aan gedaan is om conform wet- en regelgeving te handelen. Er zijn geen vragen ingediend en er
hebben zich ook geen tegenkandidaten gemeld.

Vaststellen verslag bijeenkomst 26 september 2020
De interim-voorzitter deelt mee dat de stemming voor het verslag van de bijeenkomst van
26 september digitaal zal plaatsvinden.

Stemming kandidaten bestuur
Verder deelt de interim-voorzitter dat er vandaag wederom gestemd zal worden voor
de aanstelling van het bestuur. De stemming zal digitaal plaatsvinden en er zijn geen
tegenkandidaten. Verder zijn er ook geen andere vragen ingediend. De interim-voorzitter geeft
het woord aan de drie bestuurskandidaten. Zij krijgen de gelegenheid zich voor te stellen aan
de leden thuis.

Afsluiting
Voorzitter Metin Celik wijst de leden erop dat er voor vier onderdelen gestemd kan worden,
namelijk op het verslag van de vorige ALV en op de bestuurskandidaten, afzonderlijk van elkaar.
Dit kan van 15.30 uur tot 18.00 uur. In de loop van de avond wordt het proces-verbaal gedeeld
met de leden. De ALV wordt hierbij afgesloten.
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Stemming
De uitslagen van de stemmingen zijn op vrijdagavond 16 oktober om 19.00 uur vrijgegeven.
De overige details van de stemming tref je aan in het proces-verbaal door hier te klikken.
De uitslag is als volgt:

Verslag bijeenkomst 26 september 2020
Voor

71 stemmen

Tegen

13 stemmen

Blanco

3 stemmen

Totaal aantal stemmen: 87
Het verslag is bij deze aangenomen.

Benoeming Ejder Köse (voorzitter)
Voor

63 stemmen

Tegen

23 stemmen

Blanco

1 stem

Totaal stemmen 87 stemmen

Benoeming Fazlı Kafa (algemeen lid)
Voor

62 stemmen

Tegen

20 stemmen

Blanco

5 stemmen

Totaal stemmen 87 stemmen

Benoeming Gökhan Çoban (algemeen lid)
Voor

65 stemmen

Tegen

21 stemmen

Blanco

1 stem

Totaal stemmen 87
Hiermee worden alle drie voorgedragen kandidaten door de leden gekozen tot het bestuur.
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2020

Proces-verbaal
STEMMING LEDENRAADPLEGING BEWEGING DENK

Door: Drs. J.J. Versluys
Datum: 16 oktober 2020

Proces-verbaal stemming Ledenraadpleging Beweging DENK
In dit proces-verbaal wordt de uitslag en het verloop van de stemming voor de
Ledenraadpleging van Beweging DENK gerapporteerd, die op vrijdag 16 oktober 2020 heeft
plaatsgevonden. Het proces-verbaal begint met een korte beschrijving van de stemming,
gevolgd door gegevens over de opkomst waarna de uitslag volgt, en tot slot een beschrijving
van het verloop van de stemming. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de
rechtmatigheid van de uitgebrachte stemmen.

Details stemming
De stemgerechtigden is gevraagd om een antwoord te geven op 1 vraag betreffende de
Ledenraadpleging.
Vraag
Gespreksverslag

Antwoord mogelijkheden
Voor, Tegen, Blanco

Tabel 1: Verschillende vragen en de antwoord mogelijkheden.
Voor deze vraag konden de stemgerechtigden aangeven of ze voor of tegen waren. De stem
is pas geaccepteerd als er één voorkeur is aangegeven. Ook is bij de vraag de mogelijkheid
geboden om, in plaats van een voorkeur aan te geven, een blanco stem uit te brengen. De
blanco stemmen worden wel meegenomen in het opkomstpercentage maar niet in de uitslag.
Daarnaast had de stemming ten doel 3 nieuwe leden te benoemen voor het bestuur van
Beweging DENK.
Kandidaat
Ejder Köse
(voorzitter)
Fazlı Kafa
(algemeen bestuurslid)
Gökhan Çoban
(algemeen bestuurslid)

Antwoord mogelijkheden
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco
Stem voor de benoeming, tegen de benoeming of blanco

Tabel 2: Verschillende kandidaten en de antwoord mogelijkheden.
De stemgerechtigden is gevraagd voor alle 3 de kandidaten aan te geven of ze voor of tegen
de benoeming zijn. De stem is pas geaccepteerd als er voor een kandidaat één van de
antwoord mogelijkheden is aangegeven. Ook is bij elke kandidaat de mogelijkheid geboden
om, in plaats van voor of tegen de kandidaat te stemmen, een blanco stem uit te brengen. De
blanco stemmen worden wel meegenomen in het opkomstpercentage maar niet in de uitslag.
Per kandidaat is een stembiljet aangemaakt.
De stemmen zijn pas geaccepteerd als alle 4 de stembiljetten zijn doorlopen.

Proces-verbaal stemming Ledenraadpleging Beweging DENK

pagina 1 van 5

Opkomst stemming
Beweging DENK
Gespreksverslag
Benoeming Ejder Köse
(voorzitter)
Benoeming Fazlı Kafa
(algemeen bestuurslid)
Benoeming Gökhan Çoban
(algemeen bestuurslid)

Aantal
stemmers
87
87

Uitgebrachte
stemmen
84
86

Totaal aantal
stemgerechtigden
113
113

%
76,99%
76,99%

87

82

113

76,99%

87

86

113

76,99%

Tabel 3: Opkomst stemming Ledenraadpleging Beweging DENK per stembiljet met het aantal
stemmers, het aantal uitgebrachte stemmen (minus blanco), het totaal aantal
stemgerechtigden en het opkomstpercentage.
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Uitslag stemming
Onderstaande tabel geeft voor vraag 1 het aantal uitgebrachte stemmen. De interpretatie van
de uitkomst wordt beslist op basis van het kiesreglement.

Vraag 1
Voor
Tegen
Totaal
Blanco
Totaal stemmen

Stemmen
71
13
84
3
87

Tabel 4: Vraag 1

Onderstaande tabellen geven per kandidaat het aantal uitgebrachte stemmen. De
interpretatie van de uitkomst wordt beslist op basis van het kiesreglement.
Benoeming Ejder Köse
Ik stem voor
Ik stem tegen
Totaal
Blanco
Totaal stemmen

Stemmen
63
23
86
1
87

Tabel 5: Kandidaat 1

Benoeming Fazlı Kafa
Ik stem voor
Ik stem tegen
Totaal
Blanco
Totaal stemmen

Stemmen
62
20
82
5
87

Tabel 6: Kandidaat 2
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Benoeming Gökhan Çoban
Ik stem voor
Ik stem tegen
Totaal
Blanco
Totaal stemmen

Stemmen
65
21
86
1
87

Tabel 7: Kandidaat 3
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Verloop van de stemming
De stemming voor de Ledenraadpleging van Beweging DENK is op vrijdag 16 oktober om 15:30
uur van start gegaan en gesloten om 18:00 uur.
De uitnodiging voor de stemming is op donderdag 15 oktober om 12:00 uur verstuurd. In deze
e-mail stond een persoonlijke link op basis van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord
combinatie, om te stemmen op https://bewegingdenk.digitalestemming.nl. Met deze emailing is tegelijkertijd gecontroleerd of alle e-mailadressen klopten en of er geen
vertragingen plaatsvonden bij de aflevering van de e-mails. Volgens het e-mailsysteem van
Inkesta is er één e-mail niet aangekomen (bounce). Deze is gecommuniceerd aan de
contactpersoon van Beweging DENK. Een correct e-mailadres is aangeleverd. Deze is
ingevoerd in het online stemmingssysteem en de e-mail met inlog link nogmaals naar deze
persoon gestuurd.
Er zijn in totaal 113 stemgerechtigden per e-mail benaderd. De stemming is correct verlopen.
De opkomst van de stemming bedroeg 76%.
Inkesta heeft in deze periode de uitgebrachte stemmen gemonitord, waarbij kritisch is
gekeken naar de herkomst van de stemmen (IP adressen) en naar de groei van het aantal
stemmen door de tijd heen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Alle uitgebrachte
stemmen zijn dus geldig.

Inkesta BV, namens deze,

Drs. A. (Annemarein) Jaspars
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Drs. J. (Jan) Versluys
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