
 

 

  

 

  

 



 

 

NOTULEN  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Datum:  24 april 2021 
Tijd:   13.00 uur – 15:10 uur 
Locatie:  Schiekade 10A, 3032 AJ Rotterdam 
Dagvoorzitter:  Seyda Kuzey 
Voorzitter:  Ejder Köse 
Notulist:  Abdoel Haryouli 
 

Welkomstwoord door dagvoorzitter 

Dagvoorzitter Seyda Kuzey (hierna: de dagvoorzitter) opent de digitale Algemene 

Ledenvergadering (hierna: ALV). De dagvoorzitter neemt de agenda van de ALV door en vertelt 

dat er, zoals eerder gecommuniceerd, vandaag digitaal gestemd zal worden. Na kort de agenda 

te hebben doorgenomen, geeft ze het woord aan Ejder Köse (hierna: de voorzitter) die 

mededelingen heeft over de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

De voorzitter heet iedereen welkom en spreekt over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend 

jaar. Hij vertelt dat er een afdelingscoördinator is aangesteld: Ziya Develi. In aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen reist hij het hele land door om te ondersteunen bij het opzetten van 

teams. Inmiddels heeft hij al meerdere steden bezocht. 

De voorzitter vertelt dat er berichten zijn binnengekomen van mensen uit steden waar we 

volgend jaar niet meedoen zoals Soest en Cuijk. De voorzitter benadrukt dat er criteria zijn 

opgesteld voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat we alleen meedoen in 

steden waar we minimaal 2 zetels kunnen halen. Echter doen we vanwege strategische redenen 

ook mee in enkele gemeenten waar we 1 zetel kunnen halen. De groei moet evenwichtig en 

gecontroleerd zijn, aldus de voorzitter. Regeren is vooruit zien en meedoen in deze gemeentes is 

met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 gewenst. Als voorbeeld geeft hij 



 

 

Noord-Brabant waar we in vier nieuwe gemeentes gaan meedoen wat volgens de voorzitter de 

kans op een Brabants statenlid in 2023 en een Eerste Kamerzetel zal vergroten. 

In 2025 – of eerder als er vervroegde verkiezingen zijn – wil DENK voor 6 zetels gaan en 

regeringsverantwoordelijkheid dragen. Daarvoor is ook een zetel in de Eerste Kamer nodig. Om 

dat te bereiken moeten we qua politieke thema’s de verbreding zoeken. Woningbouw, zorg, 

onderwijs en armoedebestrijding zijn volgens de voorzitter belangrijk naast onze speerpunten 

zoals bestrijding van discriminatie en racisme. Daarom is het ook nodig dat we volgend jaar in 28 

gemeentes meedoen. De voorzitter roept leden op om zich te kandideren voor de 

gemeenteraadsverkiezingen en vraagt hen dit ook te delen in hun netwerken.  

De voorzitter sluit af en geeft het woord aan onze dagvoorzitter. Dagvoorzitter bedankt de 

voorzitter en gaat over tot het volgende agendapunt: vaststellen notulen 10 april 2021.  

Vaststellen notulen ALV 10 april 2021 

Hierover zijn geen vragen binnengekomen. We gaan over tot de stemming. De notulen zijn met 

86% van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. 5% is tegen, 9% heeft blanco gestemd. De 

dagvoorzitter bedankt de leden en gaat over naar het volgende agendapunt waarbij ze het 

woord geeft aan onze secretaris Fazli   Kafa (hierna: de secretaris).  

 

Vaststellen secretarieel jaarverslag 2020 

De secretaris gaat in op het secretarieel jaarverslag. Volgens hem is ‘verandering’ het juiste 

woord om het jaar 2020 te beschrijven. Door corona moest er veel veranderd worden. Ook in 

het bestuur is er een en ander veranderd. Er waren in 2020 drie verschillende besturen. Nieuwe 

leden meldden zich met name aan in het vierde kwartaal van 2020. De secretaris bedankt de 

circa 200 vrijwilligers die mee hebben geholpen tijdens de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen. 

 

De secretaris staat stil bij de ALV’s van 2020 waarin onder andere een nieuw bestuur is gekozen 

en de lijsttrekker is gepresenteerd. 2020 was een bewogen jaar. Een jaar waarin leden sturing 

hebben gegeven aan het bestuur door middel van onder andere moties. De secretaris geeft aan 

dat onze penningmeester Gökhan Çoban (hierna: de penningmeester) later deze ALV daar meer 

over zal vertellen. De leden worden bedankt en de secretaris sluit af. De dagvoorzitter bedankt 

de secretaris en gaat over tot stemmingen. Het secretarieel jaarverslag is met 82% van de 



 

 

uitgebrachte stemmen vastgesteld. 4% is tegen, 14% van de stemmen zijn blanco. De 

dagvoorzitter gaat over tot het volgende agendapunt: het financieel jaarverslag. Ze geeft het 

woord aan onze penningmeester. 

 

Vaststellen financieel jaarverslag 2020 

De penningmeester vertelt het een eer te vinden deze functie te mogen bekleden. Hij merkt op 

dat er geen vragen of opmerkingen van leden zijn ontvangen over het financieel jaarverslag 

2020. Hij gaat in op het verslag dat in samenwerking met de accountant en onze partijdirectrice 

Keziban Ince tot stand is gekomen. Er wordt overgegaan tot stemming. Het financieel jaarverslag 

is met 81% van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. 12 % is tegen, 7% van de stemmen zijn 

blanco. De penningmeester sluit af en geeft het woord aan de dagvoorzitter. De dagvoorzitter 

bedankt de leden en gaat over tot het volgende agendapunt: de (her)benoeming van de 

beroepscommissieleden. 

 

 

 

 

Voordracht kandidaten beroepscommissie 

De voorzitter geeft een inleiding over het belang van een beroepscommissie en staat stil bij de 

statutaire zittingstermijn. Twee leden worden ter herbenoeming in stemming gebracht: Abdoel 

Haryouli en Aiman El- Gharabawy. Daarnaast treedt een nieuw lid toe tot de beroepscommissie: 

Ayse Konuksever. 

Als eerst geeft hij het woord aan Abdoel Haryouli om zijn kandidatuur toe te lichten.  

 

Abdoel Haryouli geeft een korte introductie  van zichzelf. Hij is al jaren actief binnen de partij. Hij 

vraagt de leden om het vertrouwen om deze belangrijke functie te mogen voortzetten. Er wordt 

overgegaan tot de stemming. Abdoel Haryouli is herbenoemd als beroepscommissielid met 80% 

van de uitgebrachte stemmen. 13 % is tegen, 7% van de uitgebrachte stemmen is blanco. De 

dagvoorzitter bedankt de leden. 

 

De volgende kandidaat, Aiman El-Gharabawy, komt naar het podium. Aiman stelt zich voor. Hij 

geeft aan dat hij afgelopen periode is benoemd als commissielid voor DENK Zuid-Holland en 

daarnaast al jaren actief is binnen DENK Den Haag. Aiman vraagt de leden om het vertrouwen en 



 

 

bedankt iedereen. De herbenoeming van Aiman El-Gharabawy is met 63% van de uitgebrachte 

stemmen vastgesteld. 30% is tegen, 7% van de uitgebrachte stemmen zijn blanco. De 

dagvoorzitter bedankt de leden en roept de volgende kandidaat Ayse Konuksever naar het 

podium. 

 

Ayse stelt zich voor. Ze is getrouwd en moeder van twee kinderen. Geboren in Apeldoorn en 

wonend in Amsterdam. Ayse heeft een juridische achtergrond en wil haar kennis graat inzetten 

voor de beroepscommissie. Ze vraagt leden om het vertrouwen om de komende vier jaar aan de 

slag te gaan en bedankt iedereen. De dagvoorzitter gaat over tot de stemming. De benoeming 

van Ayse Konuksever is met 76% van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. 16% is tegen, 8% 

van de uitgebrachte stemmen is blanco.  

 

De drie beroepscommissieleden komen naar het podium. Abdoel Haryouli bedankt de leden 

voor de steun en het vertrouwen. De voorzitter bedankt beroepscommissieleden en overhandigt 

de beroepscommissieleden een bos bloemen. Er wordt overgegaan tot een pauze. 

 

Voorstel wijziging Afdelingsreglement  

De dagvoorzitter heropent de vergadering en gaat over tot het volgende agendapunt waarvoor 

de voorzitter wordt uitgenodigd. Er zijn over het afdelingsreglement geen vragen of 

opmerkingen binnengekomen, aldus de voorzitter. Bij de wijziging van het afdelingsreglement 

staan drie kernwoorden centraal: democratiseren, formaliseren en decentraliseren. De 

voorzitter merkt op dat DENK-afdelingen behalve in Den Haag niet van de grond zijn gekomen. 

We moeten naar een ‘bottum-up benadering’. Daarvoor is wijziging van het afdelingsreglement 

nodig. De voorzitter benadrukt het belang van regio-afdelingen met het oog op de Provinciale 

Statenverkiezingen 2022. Afdelingen zullen financiële middelen krijgen onder meer via 50% van 

het ledengeld.  

 

 

 

Democratisering: leden bepalen in de toekomst zelf wie het bestuur wordt, wie op de 

kandidatenlijsten komen etc. Het doel is om tot vijf regioafdelingen te komen. De voorzitter 

staat stil bij artikel 5 van het afdelingsreglement dat gaat over de benoeming(stermijn) van het 

eerste bestuur. Formaliseren zal gebeuren via het wijzigen van het afdelingsreglement. Er zijn 

criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden om een afdeling te kunnen oprichten. De 

voorzitter sluit af en geeft het woord aan de dagvoorzitter die overgaat tot de stemming. 



 

 

Afdelingsreglement is met 82% van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. 11 % is tegen, 7% 

heeft een blanco stem uitgebracht.  

 

Voorstel huishoudelijk reglement 

De voorzitter geeft aan dat er geen grote wijzigingen zijn in het huishoudelijk reglement. De 

wijzigingen hebben onder andere betrekking op verwijzingen naar het afdelingsreglement zodat 

de twee reglementen goed op elkaar aansluiten. De voorzitter staat stil bij artikel 8.4. De 

noodzaak om toevoegingen te doen aan artikel 8.4 ontstaan vanwege discussie die vorig jaar is 

ontstaan over spoedeisendheid van een beroepszaak. De dagvoorzitter neemt het woord over 

en gaat over tot de stemming. Huishoudelijk reglement is met 85% van de uitgebrachte 

stemmen vastgesteld. 12% is tegen, 3% van de uitgebrachte stemmen is blanco. De 

dagvoorzitter last nog een pauze in van 15 minuten omdat we voorlopen op de agenda.  

 

Voorstel statutenwijziging 

De dagvoorzitter heropent de vergadering. We gaan over tot het laatste agendapunt waarover 

gestemd kan worden: voorstel statutenwijziging. De voorzitter neemt het woord en merkt op 

dat 2 weken geleden, op 10 april jl. een eerste ALV is gehouden, waarin de statutenwijziging is 

aangekondigd. Voorzitter geeft aan dat het agendapunt Voorstel Statutenwijziging op 10 april 

niet in behandeling genomen kon worden en niet gestemd kon worden tijdens deze ALV omdat 

volgens artikel 23 van de statuten twee derde van de leden aanwezig moet zijn. Hij heeft toen 

moeten constateren tijdens de eerste ALV op 10 april niet aan dit vereiste werd voldaan met de 

183 aanmeldingen. Daarom dat voor vandaag een nieuwe ALV is georganiseerd op grond van 

artikel 23 lid 3 van de statuten, waarin is neergelegd dat indien op de eerste ALV niet aan de 

voorwaarde wordt voldaan, binnen 4 weken een nieuwe ALV dient te worden gehouden.  

Hij geeft aan dat er geen vragen, opmerkingen, moties of amendementen zijn binnengekomen 

met betrekking tot dit voorstel. Toch wil hij een en ander toelichten. De statutenwijziging is voor 

een groeiende beweging als DENK nodig om het werkbaar te houden. De voorzitter gaat de 

wijzigingen langs. Statutaire vestigingsplaats verandert van Den Haag in Rotterdam. Artikel 7 dat 

gaat over lidmaatschap wordt aangepast. Artikel 11 is aangepast vanwege de crisis die we vorig 

jaar doormaakten. Binnen zes maanden dient het bestuur een ALV te organiseren als er een 

bestuurslid wegvalt. Artikel 13 bevat een kleine verandering. Artikel 14 wordt vacatievergoeding 

voor bestuursleden aan toegevoegd. Artikel 23 lid 3, het gedeelte met de verplichte 

aanwezigheid van twee derde van de leden wordt afgevoerd omdat het niet realistisch is om 

twee derde van de leden uit te nodigen. Leidt tot stroperigheid en dat kan een groeiende 



 

 

beweging volgens de voorzitter niet gebruiken. Twee derde van de uitgebrachte stemmen blijft 

nodig bij een statutenwijziging omdat de statuten de grondwet van een vereniging zijn, 

benadrukt de voorzitter. 

Tenslotte staat de voorzitter stil bij wijzigingen van artikelen 12 en 16 die wegens 

wetswijzigingen noodzakelijk zijn. De voorzitter verzoekt de leden voor de statutenwijziging te 

stemmen en geeft het woord over aan de dagvoorzitter die overgaat tot de stemming. Voorstel 

statutenwijziging is met 80% van de uitgebrachte stemmen aangenomen. 16% is tegen, 4% van 

de uitgebrachte stemmen is blanco. De dagvoorzitter gaat verder met het volgende agendapunt 

en nodigt daarvoor de penningmeester uit. 

 

Terugkoppeling aangenomen moties ALV 6 juni 2020 

De penningmeester vertelt het een eer te vinden om terugkoppeling te mogen geven over de 

aangenomen moties. In totaal zijn er vorig jaar 17 moties aangenomen waarvan er 4 zijn 

ingetrokken. Alle moties hebben betrekking op de crisis van vorig jaar. De penningmeester 

vertelt het goed te vinden dat de leden zich hebben gemobiliseerd. Dat is democratie en daar is 

het bestuur een voorstander van, al was de crisis niet fijn. De penningmeester gaat de moties 

een voor een langs. 

 

Moties diepste afkeuring handelen bestuur en afkeuring handelswijze Ayhan Tonca zijn 

afgehandeld. Motie scheiding functies (petten) is afgehandeld. Huidig bestuur begrijpt deze 

motie en is het er ook mee eens. De penningmeester vertelt dat hij zich vanwege benoeming als 

bestuurslid heeft teruggetrokken als commissielid in de Provinciale Staten. 

 

Motie onderzoek impact crisis met name voor vrouwelijke leden is afgehandeld. Bij de 

uitvoering van deze motie zal ons wetenschappelijk bureau Statera betrokken worden.  

 

Motie delen feitenrelaas leden. Penningmeester geeft aan dat we een jaar verder zijn en dienen 

te kijken de huidige tijdgeest. Volgens de penningsmeester is het delen van het feitenrelaas 

daarom niet in het voordeel van de partij. Toch is het bestuur bereid te onderzoeken of het kan. 

Daarbij rekening houdend met de privacy van alle betrokkenen, aldus de penningmeester.  

 

Motie nieuw onderzoek. Deze is afgehandeld. Er zijn al twee onderzoeken geweest waar het 

bestuur kennis van heeft genomen. Het bestuur wil vooruit kijken en acht een nieuw onderzoek 

binnen de huidige context niet noodzakelijk. 

 



 

 

Motie integriteitsprotocol. De penningmeester vertelt dat er een protocol is opgesteld voor de 

raadsleden en er wordt gewerkt aan een protocol voor de partij.  

 

Motie vertrouwen in Kuzu/Azarkan. Deze motie is afgehandeld. Bestuur staat 100% achter deze 

motie, aldus de penningmeester.  

 

Motie instellen commissie democratiseren en professionaliseren. Het bestuur omarmt deze 

motie. Aan de wens om te professionaliseren en te democratiseren is gehoor gegeven middels 

onder andere de wijzigingen/voorstellen die vandaag aan de orde zijn gekomen. 

 

Motie werkgroep afdeling. Motie is afgehandeld. Er is een nieuw afdelingsreglement dat 

voorziet in de behoefte om afdelingen oprichten.  

 

Motie ledenbetrokkenheid programmacommissie is afgehandeld.  

 

Motie aanvaring manifest democratisering: afgehandeld, veel is al gerealiseerd door nieuwe 

zaken die vandaag zijn vastgesteld, aldus de penningmeester.  

 

Motie diversiteit eigen personeelsbeleid. Penningmeester vertelt dat het goed is om in de 

spiegel te kijken. Hij vertelt dat er binnen de partij sprake is van diversiteit. Van de tien DENK-

medewerkers zijn vijf man en vijf vrouw. Afkomstig van zes verschillende 

migratieachtergronden. De penningsmeester bedankt iedereen en geeft het woord aan de 

dagvoorzitter. De dagvoorzitter vertelt dat er een einde gekomen is aan de officiële ALV en 

bedankt alle leden. Voor de afsluiting geeft zij het woord aan onze politiek leider Farid Azarkan. 

 

Afsluiting politiek leider Farid Azarkan 

Farid bedankt het bestuur en de organisatie voor deze goed georganiseerde ALV. Hij staat stil bij 

de coronacrisis en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Hij bedankt alle vrijwilligers die 

zich hebben ingezet tijdens de campagne. We mogen tevreden zijn met het resultaat van drie 

zetels, aldus onze politiek leider. Farid spreekt zijn waardering uit voor Tunahan Kuzu en 

Stephan van Baarle. Hij vertelt wat over de portefeuilles van de Kamerleden. Tunahan is in het 

corona debat zichtbaar. Zijn kritische blik wordt gewaardeerd.  

 

Farid gaat in op een aantal kwesties in de Tweede Kamer zoals de toeslagenaffaire, het 

demissionair kabinet, de formatie en de situatie rond kamerlid Omtzigt. Er staat ons volgens 



 

 

onze politiek leider een nieuwe crisis te wachten. Uit notulen van de ministerraad zou namelijk 

blijken dat de Tweede kamer is tegenwerkt waardoor het haar werk niet kon doen. 

 

Bij de formatie heeft Farid gevraagd: wie wil samenwerken met Rutte? En aangegeven dat een 

belangrijke rol nodig is in de bestrijding van discriminatie en de coronacrisis. Komende dagen 

zullen we zien hoe het zich gaat ontwikkelen, aldus Farid. Blijft het kabinet zitten? DENK wil in 

elk geval niet verder met Rutte als premier.  

 

Farid roept vrijwilligers op zich aan te melden voor campagne van de 

gemeenteraadsverkiezingen. Voor de zomer organisatie op orde zetten, na de zomer de lijsten. 

Hij kijkt uit naar deze campagne. Zetenaantal gemeenteraad verdubbelen zou mooi zijn. Farid is 

trots dat hij onderdeel is van DENK en bedankt iedereen. 
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