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Welkomstwoord door dagvoorzitter
Voorzitter Ejder Köse opent de digitale Algemene Ledenvergadering (hierna: ALV).
Hij heet iedereen van harte welkom bij deze ALV van DENK, mede namens de
bestuursleden Fazlı Kafa, secretaris en Gökhan Çoban, penningmeester. Hij geeft aan
dat Imane Er-Rachdi de notuliste is van deze vergadering.
Alvorens de voorzitter de agenda doorneemt, heeft hij droevig nieuws te melden.
Een van de kandidaten, Ahmed Mahdi uit Amersfoort is afgelopen week komen te
overlijden. De voorzitter vertelt dat wij Ahmed kennen als een zeer betrokken en
gewaardeerd lid van onze partij, die afgelopen maandag nog deelgenomen heeft aan de
vergadering van team Amersfoort. Ahmed was verder erg geliefd in Amersfoort en had
een belangrijke rol in de Nederlands-Somalische gemeenschap aldaar. De gedachten
van de voorzitter zijn bij de familie en nabestaanden van Ahmed en hij neemt het
moment om condoleances over te brengen en hen heel veel sterkte toe te wensen bij
de verwerking van zo’n enorm verlies.
De voorzitter geeft aan dat de afgelopen maanden intens en uitputtend zijn geweest.
Want net als elke politieke partij is DENK de afgelopen acht maanden bezig met het
samenstellen van de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Het was een flinke karwei waarbij de uitdaging was om geschikte kandidaten te werven.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur genoten heeft van dit proces en een ervaring rijker
is geworden.
Maar deze klus heeft het bestuur niet kunnen klaren zonder de tomeloze inzet van de
tientallen vrijwilligers, de mensen achter de schermen die geheel belangeloos, maar
met veel inzet en passie hebben deelgenomen in de kandidaatstellingscommissies.
De voorzitter bedankt deze mensen met veel eerbied. Daarnaast bedankt de voorzitter
de twee mensen van DENK Academy. Dat zijn Dogukan Ergin en Serkan Soytekin.
Zij hebben alle kandidaten getoetst aan hun competenties, zowel op raadswerkniveau
alsmede de media technische kant van het verhaal. Ook hebben zij uitvoerige adviezen
uitgebracht aan het bestuur, met betrekking tot alle individuele kandidaten.
Deze adviezen hebben mede de grondslag gevormd bij de lijstvolgorde.
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Met veel vreugde vertelt de voorzitter dat de kandidatenlijsten van de 18 steden waarin
DENK meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen vandaag eindelijk gepresenteerd
wordt. In de 18 steden gaan wij het DENK-effect aanbrengen in de lokale politiek, aldus
de voorzitter.
De leefbaarheid van de steden heeft, naast de inclusiviteit van de steden,
voor de voorzitter bovenaan de prioriteitenlijst gestaan. Dit maakt waarom de
gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk zijn. Door de stem van de leden kan het lokale
beleid zo worden ingericht dat het voor en door iedereen is.
De voorzitter vertelt dat er, zoals eerder gecommuniceerd, vandaag digitaal gestemd
zal worden over de notulen van de ALV van 24 april 2021 jl. en de begroting van 2022.
Vervolgens zal de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden
gepresenteerd. De ALV zal afgesloten worden met een speech van politiek leider Farid
Azarkan.
De voorzitter nodigt penningmeester Gökhan Çoban uit om de notulen van de ALV van
24 april 2021 en de begroting van 2022 te behandelen.

Vaststellen notulen ALV 24 april 2021
De penningmeester heet iedereen welkom. Voordat de penningmeester overgaat op de
notulen en de begroting legt hij uit hoe de leden hun stem digitaal kunnen uitbrengen.
De penningmeester heeft geen op- of aanmerkingen ontvangen over de notulen.
De leden brengen hun stem uit. 62% stemt voor, 14% stemt tegen en 24% brengt een
blanco stem uit. De penningmeester bedankt de leden en gaat over naar het volgende
agendapunt.

Vaststellen begroting 2022
De penningmeester licht de begroting toe en staat stil bij de volgende punten.
Het eerste punt gaat over het campagnebudget. De penningmeester geeft aan dat
er voldoende budget is om een goede campagne te kunnen financieren voor de
gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale statenverkiezingen. Als tweede punt geeft
de penningmeester aan dat DENK een groot bedrag vrijmaakt voor DENK ACADEMY
om de politici zo goed mogelijk te kunnen opleiden. De penningmeester sluit af met de
mededeling dat we in de begroting van 2022 een kleine reserve achterhouden.
Dit maakt ons sterker als partij.
De stemming is gestart, van de leden heeft 71% voor gestemd, 17% heeft tegen gestemd
en 11% heeft een blanco stem uitgebracht. Dit betekent dat de begroting van 2022 is
vastgesteld. De penningmeester sluit af en geeft het woord aan de voorzitter.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DENK I 3

Presentatie kandidatenlijsten
gemeenteraadsverkiezingen 2022
De voorzitter bedankt de penningmeester en heet de mensen die nu meekijken
met NPO-politiek van harte welkom. Het moment is eindelijk aangebroken en de
complete lijst wordt over enkele ogenblikken gepresenteerd door collega Abdellah
Dami. Hij zal de kijkers op reis nemen door Nederland en daarbij leuke feitjes en
weetjes vertellen over de 18 steden waar we mee doen. “Dit is het moment waar het
allemaal om draait en waarop je als bestuur van DENK ook enorm trots bent”, aldus de
voorzitter. Tijdens de ALV wordt een video afgespeeld waarin de kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gepresenteerd worden. DENK doet in 2022 mee
met de gemeenteraadsverkiezingen in de onderstaande steden:
Nijmegen

Dordrecht

Apeldoorn

Haarlem

Deventer

Helmond

Utrecht

Rotterdam

Almere

Schiedam

Amersfoort

Veenendaal

Den Haag

Vlaardingen

Venlo

Zaanstad

Arnhem

Amsterdam

Afsluiting politiek leider Farid Azarkan
Farid bedankt het bestuur en de organisatie voor deze goed georganiseerde ALV en
blikt terug op de fijne samenwerking. Hij vraagt hoe het gaat met de leden en had
graag iedereen welkom geheten in het echt om even bij te praten over de politiek en
over andere zaken. Farid staat stil bij de coronacrisis en de ingrijpende gevolgen voor
ondernemers, jongeren en de algehele samenleving.
Vanavond wordt er waarschijnlijke een strengere lock down aangekondigd. Farid vertelt
dat het belangrijk is om onze naasten, buren, vrienden en kwetsbaren in deze tijd niet te
vergeten. Een goed gesprek en menselijkheid maakt het verschil.
Farid gaat in op een aantal kwesties in de Tweede Kamer, zoals het coalitieakkoord
dat deze week naar buiten is gebracht. Het is te verwachten dat solidariteit en
medemenselijkheid terugkomen in het regeerakkoord, mede door de toeslagenaffaire.
Farid zag deze woorden niet terugkomen.
Farid vraagt zich af waarom Rutte opnieuw premier is. Sommige hadden hun hoop
gevestigd op Kaag die veinsde dat zij ging voor nieuw leiderschap, maar zij maakt Rutte
opnieuw voor vier jaar de baas van Nederland, aldus Farid.
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Farid vertelt dat er nog veel te zeggen valt over het nieuwe akkoord. DENK zal
hier half januari over debatteren in de Kamer. Hij gaat over op de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen.
Farid is als politiek leider van DENK ongelofelijk trots dat honderden leden bereid zijn om
politiek actief te blijven of te worden. Het is een teken dat onze beweging springlevend is
met een kloppend hart van DENK’ers die in het belang van ons land hun idealen willen
dienen en dat is goed nieuws zegt Farid. Helaas is er ook droevig nieuws. Farid staat stil
bij het verlies van onze kandidaat Ahmed Mahdi van gemeente Amersfoort.
De kandidatenlijsten zijn vandaag gepresenteerd en Farid vertelt dat het een geweldige
groep mensen is met een mix van ervaring en talent: een echte afspiegeling van
Nederland. Evenzo is het volgens Farid een diverse en krachtige lijst waarin ervaren
volksvertegenwoordigers en talentvolle nieuwkomers elkaar versterken en aanvullen.
Een geweldige groep trotse Nederlanders die zich hebben verenigd in de gezamenlijke
strijd tegen racisme en discriminatie, en voor een eerlijk en rechtvaardig Nederland. “Ik
ben ervan overtuigd dat we met dit team een prachtig resultaat zullen neerzetten tijdens
de verkiezingen in maart 2022”, aldus Farid Azarkan.
Farid roept vrijwilligers op zich aan te melden voor de campagne van de
gemeenteraadsverkiezingen, zodat de leden kunnen meedenken en het verhaal nog
breder kunnen verspreiden. Hij sluit af door alle kandidaten heel veel succes te wensen
en hij hoopt dat we samen kunnen vechten voor een rechtvaardig en eerlijk Nederland.
Farid bedankt iedereen en hoopt iedereen gauw te zien bij een fysieke bijeenkomst.

Afsluiting
De voorzitter bedankt Farid Azarkan en sluit de ALV af. Hij vond het een enerverende
dag. De voorzitter roept de leden die een steentje willen bijdragen aan de campagne,
op om zich aan te melden als vrijwilliger door een mailtje te sturen naar
vrijwillger@bewegingdenk.nl
De voorzitter bedankt iedereen voor het kijken en wenst alle kijkers een goed weekend
en alvast een goede jaarwisseling.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DENK I 5

Politieke beweging DENK
Schiekade 10A
3032 AJ Rotterdam
www.bewegingdenk.nl
secretaris@bewegingdenk.nl

7362022

