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Welkomstwoord door voorzitter
Voorzitter Ejder Köse (hierna: de voorzitter) opent de digitale Algemene Ledenvergadering (hierna: ALV).
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers, medewerkers van DENK waaronder partijdirectrice Keziban Ince en de
campagneleider Stephan van Baarle voor hun inzet tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
2021. De voorzitter neemt de agenda van de ALV door.

Vaststellen notulen ALV 19 december 2020
De voorzitter geeft aan dat na afloop van deze vergadering digitaal gestemd kan worden zodat de notulen
vastgesteld kunnen worden.

Voorstel statutenwijziging
De voorzitter geeft aan dat het agendapunt Voorstel Statutenwijziging niet in behandeling genomen kan
worden en niet gestemd kan worden tijdens deze ALV omdat volgens artikel 23 van de statuten twee derde
van de leden aanwezig moet zijn. Hij constateert dat bij deze ALV niet aan dit vereiste wordt voldaan met
de 183 aanmeldingen. Daarom zal er op korte termijn een nieuwe ALV volgen waarin onder meer over de
wijziging van dit artikel zal worden gestemd. Daarnaast zal er gestemd worden over andere wijzigingen in
de statuten en wijzigingen ten aanzien van het huishoudelijk- en afdelingsreglement. Ook zal er tijdens de
volgende ALV een terugkoppeling worden gegeven over de eerder aangenomen moties, aldus de
voorzitter.De datum van de volgende ALV zal zeer waarschijnlijk 24 april aanstaande zijn. De leden zullen
daar zo snelmogelijk over worden geïnformeerd. De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich voor
deze ALV in te schrijven.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. DENK wil uitbreiden van 13 gemeentes naar
27 gemeentes. Enkele nieuwe gemeenten waar we willen meedoen zijn Maassluis, Dordrecht en Almere,
aldus de voorzitter. De voorzitter vertelt dat op 15 april aanstaande een lijst met alle gemeenten waar we in
2022 gaan meedoen met gemeenteraadsverkiezingen bekend zal worden gemaakt.
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Gökhan Çoban (hierna: penningmeester) die zal ingaan
op de procedure voor de kandidaatstelling DENK gemeenteraadslid.
De penningmeester vertelt dat het een intensief proces zal zijn. De penningmeester neemt ons mee met de
procedure en doet eveneens een oproep aan de leden om zich te kandideren. Op 15 april aanstaande wordt
de vacature geplaatst met daarin criteria en competenties voor kandidaat DENK-gemeenteraadsleden. Er kan
tot 22 mei 2021 gesolliciteerd worden. Penningmeester licht de procedure inhoudelijk toe en geeft aan dat de
ambitie is om op 1 december 2021 de kandidatenlijsten kenbaar te maken.
De voorzitter neemt het woord over. Hij vertelt dat 183 leden zich voor deze ALV hebben aangemeld.
De voorzitter herhaalt wat tijdens de volgende ALV aan de orde zal zijn. Hij geeft aan dat het bestuur graag
ziet dat afdelingen de aankomende tijd van de grond komen en dat het gewijzigd afdelingsreglement dat
tijdens de volgende ALV wordt voorgelegd de leidraad zal zijn.

Afsluiting ALV
De ALV wordt afgesloten om 13.15 uur. De voorzitter bedankt iedereen.
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Proces-verbaal
STEMMING LEDENRAADPLEGING BEWEGING DENK

Door: Drs. J.J. Versluys
Datum: 10 april 2021

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 zaterdag 10 april 2021 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 één vraag betreffende de
Ledenraadpleging.
Vraag
Vaststellen notulen ALV 19 december 2020

Antwoord mogelijkheden
Voor / Tegen / Blanco

Tabel 1: De vraag en de antwoord mogelijkheden.
Op de vraag konden de stemgerechtigden aangeven of ze voor of tegen stemden. De stem is
pas geaccepteerd als er op een vraag één voorkeur is aangegeven. Ook is de mogelijkheid
geboden om, in plaats van een voorkeur aan te geven, een blanco stem uit te brengen.

Opkomst stemming
Beweging DENK

Aantal
stemmers
96

Uitgebrachte
stemmen
96

Totaal aantal
stemgerechtigden
151

%
63,58%

Tabel 2: Opkomst stemming Ledenraadpleging Beweging DENK per stembiljet met het aantal
stemmers, het aantal uitgebrachte stemmen, het totaal aantal stemgerechtigden en het
opkomstpercentage.
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Uitslag stemming
Onderstaande tabel geeft voor de vraag het aantal uitgebrachte stemmen. De interpretatie
van de uitkomst wordt beslist op basis van het kiesreglement.
Vaststellen notulen ALV 19 december 2020
Voor
Tegen
Totaal
Blanco
Totaal stemmen

Stemmen
80
10

90
6
96

Tabel 3: Vaststellen notulen ALV 19 december 2020

Verloop van de stemming
De stemming voor de Ledenraadpleging van Beweging DENK is op zaterdag 10 april 2021 om
13:00 uur gestart en om 18:00 uur gesloten.
Een paar dagen voor de stemming, op donderdag 8 april, is er om 10:00 uur een
aankondigings-e-mail verstuurd. Hierin werden alle stemgerechtigden op de hoogte gebracht
van de aanstaande stemming en werd alvast de directe link naar de stemming verstrekt. Met
deze e-mailing 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 zijn alle e-mails aangekomen.
Op zaterdag 10 april ontvingen alle stemgerechtigden een e-mail met hierin opnieuw de
persoonlijke directe link op basis van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie,
om te stemmen op https://bewegingdenk.digitalestemming.nl. Op deze mailing is 1 bounce
teruggekomen, welke is gecommuniceerd met de contactpersonen van Beweging DENK.
Tussentijds is er op 10 april om 17:00 uur een herinnering gestuurd per e-mail aan
stemgerechtigden die nog niet hadden gestemd.
Er zijn in totaal 151 stemgerechtigden per e-mail benaderd. De stemming is correct verlopen.
De opkomst van de stemming bedroeg ruim 63%.
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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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Breda, 10 april 2021

Drs. J. (Jan) Versluys
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