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Inleiding
Vereniging Politieke beweging DENK (hierna: Beweging DENK) is de naam van de nieuwe
vereniging die opgericht is om de politieke betrokkenheid van alle Nederlanders te
bevorderen. Deze behoefte is duidelijk zichtbaar door de terugloop in opkomstpercentages
bij verkiezingen, de afname van het aantal leden van politieke partijen, het feit dat de
bevolking zich steeds minder herkent in beleidskeuzes en dat de volksvertegenwoordiging in
afnemende mate een afspiegeling is van de maatschappij. Nederland is verrechtst, verhard
en verruwd. De groeiende kloof maakt een vereniging die actief bij wil dragen aan het
dichten van deze kloof broodnodig.
De oprichters van Beweging DENK herkende de groeiende behoefte naar balans in de
samenleving. De verharding zorgt voor veel onrust. Derhalve is op 9 februari 2015 een
manifest via de landelijke media aan alle burgers gepresenteerd.
Missie
Vanuit de samenleving is er een steeds luidere en zichtbaardere behoefte aan een nieuw
geluid. Het is tijd voor een stevig tegengeluid. Beweging DENK is een beweging waarin
iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid binnen de
kaders van de democratische rechtstaat. Beweging DENK streeft ernaar de kloof tussen
politiek en burgers te dichten. Wij willen de politiek interactief maken en dichter bij de
burgers brengen. Met de huidige communicatietechnologie kan dat.
Beweging DENK wilt de verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden en een stem
geven aan mensen die zich niet gehoord voelen door de gevestigde politieke partijen.
Beweging DENK wil Nederland aanzetten tot denken. Beweging DENK komt op voor de
belangen van alle Nederlanders . Daarnaast heeft Beweging DENK als doel het bevorderen
van de internationaal rechtvaardigheid.
Visie
De diversiteit die Nederland rijk is heeft ons land zoveel potentie en meerwaarde te bieden.
Vanuit onze houding, inzet en lef zijn wij in staat om de uitdagingen waar ons land voor staat
op een frisse en wereldkundige manier te benaderen.
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Wij zijn in staat om andere invalshoeken te laten zien voor uitdagingen waar ons land voor
staat. Wij zien diversiteit daarom als drijvende kracht van onze samenleving. Beweging in de
samenleving zien wij volop. In de politiek te weinig. Soms duwt de politiek zelfs een
beweging de verkeerde richting op. Zo hebben wij gezien dat de politiek in zijn
algemeenheid is verruwd, verhard en verrechtst, waardoor groepen mensen in onze
samenleving zich tweederangsburgers zijn gaan voelen. Wij verzetten ons tegen de dubbele
maat.
Doelstelling stichting
Beweging DENK heeft ten doel de belangen van alle inwoners van Nederland en het belang
van Nederland te behartigen en het bevorderen van de internationaal rechtvaardigheid.
Tevens wil Beweging DENK ondersteuning bieden aan het scheppen van optimale
omstandigheden waarin alle inwoners zichzelf kunnen zijn op basis van verdraagzaamheid
en gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. Tot slot wil
Beweging DENK kansen bieden aan alle inwoners van Nederland om een bijdrage te leveren
aan politieke en maatschappelijke besluitvorming.
Het doel tracht Beweging DENK te bereiken door de inwoners van Nederland regelmatig
haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen, ondersteuning bieden aan de
beweging bij het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma,
het houden van ledenvergaderingen en alle andere wettige middelen, die aan het doel
bevorderlijk kunnen zijn.
Beweging DENK heeft geen winstoogmerk.

Organisatie
Leden
Beweging DENK heeft circa 550 leden en is groeiende. De verwachting is medio oktober
1000 vrijwillige leden te hebben.
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Bestuur
Op 13 mei 2015 is Beweging DENK statutair opgericht. De heer Selçuk Öztürk is de voorzitter
van de vereniging en wordt in beginsel geassisteerd door mevrouw Gladys Albitrouw als
secretaris en door de heer Tunahan Kuzu als penningmeester. De 3 bestuursleden zijn
middels een oprichtingsakte benoemd en zullen voor de continuïteit van de vereniging het
eerste jaar in ieder geval aanblijven. Na het eerste jaar hebben de leden
beslissingsbevoegdheid over de samenstelling van het bestuur. Elk bestuurslid treed uiterlijk
vier jaar na benoeming af, maar is herkiesbaar. Het bestuur vervult deze functie op vrijwillige
basis. Leden van het bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij
ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Werven, beheren en besteden van fondsen
Beweging DENK werft haar inkomsten middels:
-

ledencontributies; leden van Beweging DENK betalen een jaarlijkse contributie van
minimaal € 12. De leden hebben beslissingsbevoegdheid die de bevoegdheden van
niet-leden te boven gaat. Desondanks is er voor niet-leden een scala aan
mogelijkheden om te participeren bij Beweging DENK. Te denken valt aan
vrijwilligerswerk, deelname aan een seminar of workshop bij de DENK academie en
actieve voeding met maatschappelijke kennis voor de vorming van standpunten en
denklijnen. Tevens zal Beweging DENK middels een ombudsfunctie bijdragen aan het
maatschappelijk welbevinden van alle Nederlanders. Beweging DENK heeft een open
karakter en stelt zich open voor iedereen.

-

giften; het staat een ieder vrij om giften te doen aan Beweging DENK. Donateurs
hebben geen voordeel ten opzichte van mensen die niet doneren.

-

bijdragen van volksvertegenwoordigers; volksvertegenwoordigers die namens
Beweging DENK in democratische organen zitting nemen dienen een financiële
bijdrage te leveren aan de fondsen van Beweging DENK. Deze bijdrage wordt bepaald
naargelang wat redelijk en billijk is gezien de vergoeding voor het zitting nemen in
het desbetreffende democratische orgaan, en gaat het bedrag van €500 per
vertegenwoordiger per maand niet te boven.
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Het vermogen van DENK wordt beheerd door het bestuur, wat tevens onder toezicht is van
een registeraccountant. Er is geen winstoogmerk. De besteding van het vermogen gaat
conform een door het bestuur vastgestelde begroting. Van elke geldtransactie wordt een
administratie bijgehouden door het bestuur waarbij jaarlijks een controle uitgevoerd wordt
door een registeraccountant die controleert of de uitgaven in overeenstemming zijn met de
door Beweging DENK geformuleerde doelen en activiteiten.
Beweging DENK zal vermogen enkel aanhouden voor de continuïteit werkzaamheden ten
behoeve van de doelstelling zoals opgesteld in dit beleidsplan.
Recapitulerend kan gezegd worden dat niemand als lid en/of niet-lid (uitgezonderd de
externe commerciële instanties zoals KPN en NUON etc.) zijnde een vergoeding ontvangt van
Beweging DENK tegen de diensten en werkzaamheden die geleverd worden. Het
voornaamste doel van de leden is het inzetten van hun tijd en energie voor het voortbestaan
van Beweging DENK.
De algemene taak van het bestuur is het organiseren en plannen van de activiteiten, het
ondersteunen van Beweging DENK bij het uitvoeren van haar maatschappelijke taken en
zorgen dat Beweging DENK kan voortbestaan.

Activiteiten
Beweging DENK wilt een maatschappelijke beweging in gang brengen. Daarnaast wilt DENK
jongeren, sympathisanten en geïnteresseerden betrekken in de Nederlandse politiek.
Hiervoor wil DENK investeren in;
-

DENK Academie; een wetenschappelijk bureau waarin leden worden getraind om het
geluid van Beweging DENK goed te kunnen vertolken en waarmee wetenschappelijk
onderzoek wordt gesponsord. Het wetenschappelijk onderzoek heeft als hoofddoel
beter inzicht te verkrijgen in de staat van Nederland en die onderzoeken die nu niet
afdoende verricht worden te doen. Te denken valt aan onderzoek naar het acceptatie
gehalte van de Nederlandse samenleving ten opzichte van nieuwkomers, waarbij de
focus niet op integratie maar op acceptatie komt te liggen.
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-

Tevens kunnen alle Nederlanders (dus ook niet-leden) participeren in workshops of
seminars bijwonen. De opbrengsten van deze workshops en seminars komen ten
goede van de standpunten en denklijnen van Beweging DENK.

-

DENK Jong; een jongerenbeweging die de afnemende belangstelling voor de politiek
een halt toe wil roepen. Dit willen wij bereiken door jongeren een stem te geven in
de standpunten en denklijnen van Beweging DENK. Specifiek die jongeren die zich nu
niet gehoord voelen willen wij hiermee bereiken, maar het staat aan alle jongeren
vrij hier in te participeren.

-

Bewustwordingscampagnes; informatieve campagnes waarmee maatschappelijke
zaken aan de orde worden gesteld.

-

Denkcampagne; een fonds waaruit verkiezingscampagnes worden bekostigd.

-

Ombudswerk; het ombudsteam is er voor iedere inwoner van Nederland. Met wat
voor vraag je ook komt, wij proberen je het begin van het antwoord te geven. Juist
vanuit de maatschappelijke betrokkenheid proberen wij de burger te voorzien van
informatie over zijn/haar rechten en plichten en zodoende bij te dragen aan een
vergroot rechtvaardigheidsgevoel en betrokkenheid van deze burger met Nederland.

Publicatie
Beweging DENK wil zich door gebruikmaking van Social Media als communicatiemiddel de
burger meer betrekken bij de beleidskeuzes die over en voor hen gemaakt worden.
Beweging DENK vindt het voor de democratie van groots belang dat wij ons allen betrokken
voelen bij de beleidskeuzes die over en voor ons gemaakt worden. Door gebruik te maken
van Social Media wil Beweging DENK de gevoelens van de mensen die zich niet gehoord
voelen in de maatschappij kanaliseren. Hiervoor gebruikt Beweging DENK de volgende
middelen;
Internetsite
Beweging DENK onderhoudt een actuele website, waarop zij geïnteresseerde bezoekers
informeert over maatschappelijke kwesties en over zaken die Beweging DENK betreffen.
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Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube
Beweging DENK onderhoudt een Facebook- Twitter- LinkedIn- Instagram- en YouTube pagina
waarop zij haar volgers op de hoogte houdt van standpunten, activiteiten en bezoeken van
Beweging DENK. Ook zijn dit middelen waarmee Beweging DENK naar en met
geïnteresseerden communiceert.
Nieuwsbrieven
Beweging DENK houdt daarnaast periodieke nieuwsbrieven bij waarbij geïnteresseerden op
de hoogte gehouden worden van wat er in de afgelopen periode zich afgespeeld heeft.
Leden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor nieuwsbrieven van Beweging DENK.
Congressen
Minstens eenmaal per jaar organiseert Beweging DENK een algemene ledenvergadering.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de maatschappelijke doelen en huishoudelijke zaken
besproken en is er gelegenheid tot ontmoetingen en netwerken.
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Eindwoord
Het wordt tijd om na te denken over de staat van ons land. Na de aanslagen van 11
september 2001 veranderde het politieke klimaat in Nederland. Het Nederlandse
poldermodel werd de prullenmand ingegooid, harde oneliners wonnen het van de nuance
en de multiculturele samenleving werd verafschuwd. Er kwam steeds meer een ‘wij’-tegen‘zij’-stemming. Steeds meer mensen nemen afstand van de waarde van diversiteit en ruilen
hun principes in voor groepsdenken en electoraal calculatiegedrag.
Omdat de samenleving in toenemende mate is verruwd, verhard en verrechtst is er sprake
van disbalans in ons land. Er is behoefte aan een stevig geluid om de balans te herstellen.
Omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor Nederland is het tijd voor een nieuwe
beweging. Een beweging waarin iedereen zichzelf kan zijn op basis van verdraagzaamheid en
gelijkwaardigheid binnen de kaders van de democratische rechtstaat. Door het individu te
respecteren als mens en tegelijkertijd te beseffen dat al die 17 miljoen mensen samen
Nederland zijn.
Indien er gegevens ontbreken en/of niet volledig zijn horen wij dat graag van u.
Hopend u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Selçuk Öztürk
Voorzitter Beweging DENK

Gladys Albitrouw
Tunahan Kuzu
Secretaris Beweging DENK Penningmeester Beweging
DENK
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Bijlagen
•

Prognose inkomsten 2015

•

Prognose inkomsten 2016

•

Akte van levering

•

KvK uittreksel

•

Kopie ID bestuur
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Prognose inkomsten 2015
In 2015 verwachten wij 1.200 leden te bereiken. Op basis van de inkomsten van leden op 1
juli 2015 verwachten wij daarmee in totaal € 21.000 op te halen in 2015.
Daarnaast zullen de volksvertegenwoordigers die wij ondersteunen elk een bijdrage doen
van € 500 per maand. Dit komt in 2015 neer op € 6.000.
Aan overige giften hebben wij tot nu toe € 220 opgehaald. Wij verwachten in 2015 in totaal
€ 5.000 aan overige giften op te halen.
Totale inkomsten 2015: € 32.000
De uitgaven beslaan met name de design, ontwerp en onderhoud van de internetsite. De
totale kosten voor heel 2015 zijn € 7.500,- Onderhoud zal naar verloop van tijd worden
overgenomen door vrijwillige leden, waardoor de kostenplaatje omlaag gehaald zal worden.
Daarnaast zal een bedrag ad € 5.000,- vrij worden gemaakt t.b.v. campagne gerelateerde
kosten.
Prognose inkomsten 2016
In 2016 verwachten wij 2.000 leden te bereiken. Op basis van de inkomsten van leden op 1
juli 2015 en daarbij optellend de prognose voor het aantal leden in 2015 verwachten wij in
totaal € 56.000 op te halen in 2016.
Daarnaast zullen de volksvertegenwoordigers die wij ondersteunen elk een bijdrage doen
van € 500 per maand. Dit komt in 2016 neer op € 12.000.
Wij verwachten in 2016 in totaal € 10.000 aan overige giften op te halen.
Totale inkomsten 2016 begroot: € 78.000,De uitgaven zullen met name de campagnekosten zijn en dit is begroot op circa € 5.000,-
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