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Voorwoord

Het jaar 2021 was een jaar met veel veranderingen. Zowel op het werk als in het dagelijks 
leven moesten veel dingen anders. Naar aanleiding van de maatregelen in verband met 
de pandemie werden diverse gelegenheden, zoals Algemene Ledenvergaderingen en 
overleggen voornamelijk digitaal georganiseerd.

DENK heeft creatief naar oplossingen gezocht om ondanks de coronamaatregelen tijdens 
de campagneperiode voor de Tweede Kamerverkiezingen op straat zichtbaar te blijven – 
en met succes. DENK ON TOUR heeft zo plaats kunnen vinden. Het campagneteam en 
de Kamerleden Farid Azarkan, Tunahan Kuzu en Stephan van Baarle hebben honderden 
DENK’ers gesproken in heel Nederland. DENK heeft met de kiezers gesproken over wat 
hen beweegt, wat zij anders willen zien in Nederland en wat DENK voor hen kan betekenen. 
DENK heeft positieve feedback ontvangen en we zagen een stijgende trend in ons 
ledenaantal.   

Met een sterke partijleider en een uitstekende en diverse kandidatenlijst hebben wij met 
zijn allen tijdens de campagneperiode keihard gewerkt. Met 3 zetels hebben we laten zien 
dat wij een stabiele partij zijn in de Tweede Kamer; met dank aan de inzet van onze leden, 
honderden vrijwilligers en DENK stemmers! 

Na afloop van de Tweede Kamerverkiezingen is de vereniging direct van start gegaan 
met het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Er is een 
kandidaatstellingscommissie samengesteld in het kader van de selectie van kandidaat-
raadsleden. De commissie heeft het bestuur geadviseerd op basis van diverse 
sollicitatiegesprekken, assessments en trainingen die deze sollicitanten hebben doorlopen. 

Bovendien heeft de vereniging een enorme professionaliseringsslag gemaakt in 2021. Veel 
interne processen zijn vastgelegd en er is een campagne opgesteld voor het actief online 
werven van leden. Ook is er meer aandacht besteed aan het onderhouden van contact met 
onze leden. 

Kortom, het jaar 2021 was het jaar waarin we de gevolgen van de pandemie nog steeds 
hebben ervaren, maar waarin we desondanks een hele hoop hebben bereikt. Een jaar waarin 
we een succesvolle campagneperiode erop hebben zitten, waarin wij de kandidatenlijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben gepresenteerd aan onze leden, waarin wij een 
groei in leden hebben gezien van meer dan 10% en waarin ook veel vrijwilligers zich hebben 
aangesloten aan de beweging.  

We zijn trots onderdeel uit te mogen maken van deze beweging. Een beweging waarin we zij 
aan zij Nederland mooier maken!

Namens het bestuur van Politieke beweging DENK.

Fazli Kafa
Secretaris
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1. Algemeen 

• Het bestuur 

Het bestuur heeft in het jaar 2021 wekelijks vergaderd met uitzondering van de 
recesperioden. In het jaar 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

• E. (Ejder) Köse, partijvoorzitter;
• F. (Fazli) Kafa, secretaris;
• G. (Gökhan) Çoban, penningmeester. 

Bestuurslid Portefeuille 

Partijvoorzitter • Eindverantwoordelijke voor de organisatie
• Vertegenwoordigt DENK in de media
• Bewaakt en ontwikkelt de lange termijnvisie
• Bewaker van de integriteit

Secretaris • Eindverantwoordelijke van de ledenadministratie 
• Verantwoordelijk voor de statuten, reglementen en het 

secretarieel jaarverslag
• Onderhoudt contacten met de verschillende afdelingen  

en fracties;
• Bewaker van de integriteit

Penningmeester • Eindverantwoordelijk voor het financieel beheer van de partij
• Verantwoordelijk voor het financieel jaarplan 
• Bewaker van de integriteit 

• Het secretariaat  

In 2021 is er op het secretariaat hybride gewerkt en conform alle coronamaatregelen 
met goed gevolg. Door zoveel mogelijk digitaal in contact te blijven met elkaar en 
fysiek samen te komen waar nodig, hebben de medewerkers van het secretariaat 
met hetzelfde enthousiasme, energie en bevlogenheid, invulling gegeven aan hun 
werkzaamheden. Ook dit jaar hebben vele MBO stagiairs het secretariaat kunnen 
ondersteunen.  

De speerpunten in 2021 zijn geweest:
• De campagne van de Tweede Kamerverkiezingen;
• De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022;
• Ledengroei – binding en – behoud.  
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Als gevolg van de coronacrisis heeft het bestuur besloten om de digitaliseringsslag 
te continueren. Bijeenkomsten als de verkiezingsavond en de Algemene 
Ledenvergaderingen zijn digitaal georganiseerd. Hierbij hebben de leden de mogelijkheid 
gehad om de bijeenkomsten te streamen en digitaal hun stem uit te brengen tijdens 
Algemene Ledenvergaderingen.  

• De beroepscommissie 

In het jaar 2021 hebben de leden van DENK één lid benoemd – en twee leden 
herbenoemd als beroepscommissielid. 

• Ledenontwikkelingen  

Leden zijn voor het voortbestaan van DENK van essentieel belang. Wij krijgen van leden 
de steun, het mandaat en de input om ons politiek in te zetten voor het doel waar wij 
allemaal in geloven: een eerlijker en rechtvaardiger Nederland! 

DENK wil verder groeien en daar zijn leden hard voor nodig. Derhalve hebben we in 2021 
meer ingezet op ledengroei, ledenbinding en ledenbehoud. Zo is er een samenwerking 
aangegaan met een externe partij voor een digitale ledenwervingscampagne. 
Dit heeft mede geresulteerd in een groei van meer dan 10%! In het kader van de 
professionalisering van de ledenadministratie, is er tevens een samenwerking 
aangegaan met een externe partij die ondersteunt bij de facturatie van ledenbijdragen. 
Hierdoor hebben leden onder andere de mogelijkheid om ledenbijdragen op een later 
moment over te schrijven. 
 
Naast actieve online werving van nieuwe leden is er in 2021 aanvullend meer capaciteit 
en tijd beschikbaar geweest voor het onderhouden van contact met onze leden en de 
algehele achterban. Er is een telefoonnummer gecreëerd speciaal bedoeld voor leden. 
Het nummer is op werkdagen telefonisch – en per WhatsApp bereikbaar indien leden 
vragen hebben omtrent hun lidmaatschap. De focus op ledenbehoud vertaalt zich onder 
andere ook naar het actief bellen van leden tijdens campagnes Zo zorgen we dat we 
goed in contact blijven met onze leden.

Hieronder is een overzicht van de ledenontwikkeling opgenomen:

Stand ledenaantal per 1 januari 2021: 3352 leden  
Nieuwe leden 2021: 563 leden 
Stand ledenaantal per 31 december 2021: 3915 leden 
Opzeggingen 2021: 209 leden 
Stand ledenaantal per 1 januari 2022: 3706 leden
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• Vrijwilligers 

In het laatste kwartaal van 2021 is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 
gang gekomen waardoor ruim 250 vrijwilligers zich aangemeld hebben.   
 
• Accommodatie 

In het jaar 2021 beschikte DENK over 3 partijbureaus. Het landelijk partijbureau van 
DENK is gevestigd in Rotterdam. Daarnaast heeft DENK een partijbureau in Utrecht en 
Den Haag.   

2. Bijeenkomsten 

• Algemene Ledenvergaderingen 

In het jaar 2021 is de Algemene Ledenvergadering drie keer bijeengekomen.  
- ALV 10 april 2021, digitaal: voorstel statutenwijziging.
- ALV 24 april 2021, digitaal (vervolg ALV 10 april): vaststellen secretarieel – en 

financieel jaarverslag, voordracht kandidaten beroepscommissie, voorstel 
wijziging afdelingsreglement, voorstel wijziging huishoudelijk reglement en 
voorstel statutenwijziging.  

- ALV 18 december 2021, digitaal: presentatie kandidatenlijst 
gemeenteraadsverkiezingen.

• Kennismakingsgesprekken  

Het zittend bestuur heeft meerdere kennismakingsgesprekken gehad met 
volksvertegenwoordigers en kandidaat-volksvertegenwoordigers, voornamelijk in 
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

3. Voorbereidingen  
     gemeenteraadsverkiezingen 2022 

•  Brainstormsessies Verkiezingsprogramma 

In 2021 hebben lokale gemeenteraadskandidaten van DENK door het hele land, diverse 
malen gebrainstormd en een invulling gegeven aan het verkiezingsprogramma van hun 
gemeenten. Hierbij hebben de leden de mogelijkheid gekregen om in gesprek te gaan 
met de gemeenteraadskandidaten en een bijdrage te leveren. 
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•  Verkiezingsprogrammacommissie

Halverwege juni is de verkiezingsprogrammacommissie geïnstalleerd en eind juni is 
deze commissie begonnen met haar werkzaamheden. Daarbij hebben de kandidaten 
input geleverd en zijn lokale verkiezingsprogramma’s samengesteld. 

• De kandidaatstellingscommissie en DENK Academy

Halverwege juni is de kandidaatstellingscommissie geïnstalleerd.  
De kandidaatstellingscommissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met 
het voeren van gesprekken in het kader van de selectie van kandidaat-raadsleden. 
De kandidaten hebben diverse documenten aangeleverd als onderdeel van de 
sollicitatieprocedure, een VOG ingeleverd en zijn ze online gescreend door de 
commissie.

 Een online persoonlijkheidsassessment was een onderdeel van de sollicitatieprocedure, 
hierin is gemeten in hoeverre kandidaat-raadsleden aan het profiel voldoen. Kandidaat-
raadsleden hebben een aantal weekenden op het partijbureau te Rotterdam diverse 
verdiepingstrainingen en webinars gevolgd dat hen zo goed mogelijk voorbereidt op 
hun werk als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad. Kandidaat-raadsleden zijn 
geïnterviewd, hebben een pitch gegeven en hebben met elkaar gedebatteerd. Op basis 
van deze activiteiten is er door DENK Academy per kandidaat-raadslid, advies op maat 
opgesteld. Het advies op maat per kandidaat is gebruikt als basis voor de selectie.

4. Corona 

Gedurende het jaar zijn we geconfronteerd met diverse maatregelen tegen de 
verspreiding van corona. De (gedeeltelijke) lockdown heeft invloed gehad op iedereen 
in de samenleving. Voor onze vereniging betekende dit helaas dat diverse zaken en 
activiteiten anders uitgevoerd moesten worden. Hieronder een aantal voorbeelden;

- De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is anders opgezet. Het 
organiseren van bijeenkomsten was zeer beperkt mogelijk. Hierdoor zijn de 
kiezers voornamelijk middels het gebruik van sociale media geactiveerd en/ of 
middels drukwerk zoals posters en folders, maar ook middels goodiebags en 
sandwichborden. Er heeft echter wel een aantal fysieke bijeenkomsten voor 
vrijwilligers kunnen plaatsvinden samen met het campagneteam.

- Ook andere fysieke bijeenkomsten van verschillende afdelingen en entiteiten 
konden geen doorgang vinden. Bijeenkomsten werden digitaal georganiseerd of 
kleinschalig op het partijbureau van de vereniging. 

- Zichtbaarheid op straat was minder aanwezig, waardoor we minder mensen 
hebben kunnen bereiken. Echter hebben we, waar mogelijk, DENK ON TOUR 
gecontinueerd.  
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5. Afsluiting 

Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van de coronapandemie. De vereniging heeft 
moeten blijven aanpassen en improviseren om haar werkzaamheden te verrichten. Het 
“nieuwe normaal” van het afgelopen jaar heeft ons ook veel geleerd. De vereniging heeft 
op een vernieuwde manier de landelijke politieke campagne ingericht en met succes. 
Naast het behouden van onze drie zetels in de Tweede Kamer, hebben we gezien dat 
honderden leden en vrijwilligers zich het afgelopen jaar hebben aangemeld om politiek 
actief te blijven of te worden op lokaal niveau. 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. Een geweldige groep trotse Nederlanders die zich hebben 
verenigd in de gezamenlijke strijd tegen racisme en discriminatie, en voor een eerlijker en 
rechtvaardiger Nederland. 

Een jaar waarin het bestuur hard heeft gewerkt, veel heeft geleerd en deze lessen en 
nieuwe perspectieven eensgezind meeneemt naar het jaar 2022.

 
 



7932022

Politieke beweging DENK

Lodewijk Pincoffsweg 503

3071 AS Rotterdam

www.bewegingdenk.nl

secretaris@bewegingdenk.nl


