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Inleiding 
 
Het jaar 2020 was een jaar met vele veranderingen. De corona pandemie zorgde ervoor dat veel zaken anders 
moesten en plannen aangepast moesten worden. Zoals voor ieder individu, had dit ook gevolgen voor ons als 
vereniging. Zo zijn we in 2020 begonnen met het organiseren van digitale Algemene Ledenvergaderingen en digitale 
overleggen. Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 hebben we bijna alle daaraan gekoppelde 
werkzaamheden op een andere manier moeten uitvoeren. Ook de vorming en werking van de 
kandidaatstellingscommissie en de vaststelling van de kandidatenlijst waren belangrijke onderwerpen in het jaar 
2020. 
Het jaar 2020, zoals gezegd een jaar met veranderingen. Een jaar waarin afscheid is genomen van een bestuur dat 
bijna vijf jaar de partij heeft bestuurd, waarna een interim-bestuur werd aangesteld met de taak om een nieuw 
bestuur voor te dragen. Uiteindelijk werd het jaar afgesloten met de installatie van een nieuw bestuur.  
 
1. Algemeen 

• Bestuur 
De vereniging heeft in het jaar 2020 drie verschillende besturen gekend. Op 6 juni 2020 hebben de nog zittende 
bestuursleden na een roerige periode binnen de partij, hun bestuursfunctie neergelegd tijdens een Algemene 
Ledenvergadering (ALV).  Deze ALV is er een interim-bestuur geïnstalleerd bestaande uit Metin Çelik (voorzitter) en 
Gürcü Polat (penningmeester). Het interim-bestuur heeft de opdracht gekregen om zich in het bijzonder te focussen 
op de voortzetting van de bedrijfsvoering, het voorbereiden van de campagne, het treffen van voorbereidingen voor 
de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, de totstandkoming van het partijprogramma, het voordragen van 
kandidaat bestuursleden en het organiseren van een algemene ledenvergadering.  
Op advies van het bestuursaanstellingscommissie zijn op de ALV van 26 september 2020, Ejder Köse als voorzitter, 
Fazlı Kafa en Gökhan Çoban als algemene bestuursleden voorgedragen en gekozen door de leden. Deze ALV is fysiek 
gehouden in Amsterdam met een maximum aantal aanwezige leden als gevolg van de beperkende maatregelen. Om 
eventueel mogelijke juridische kwesties in de toekomst te voorkomen is een “reparatie ALV” gehouden op 16 
oktober 2020 waarbij voornoemde drie namen opnieuw werden voorgedragen en gekozen door onze leden. 
Gedurende het jaar 2020 zijn de besturen regelmatig bijeengekomen, het zittende bestuur vergadert wekelijks.  
 

• Ledenontwikkelingen 
Dat 2020 het jaar was van verandering, was ook in het ledenaantal te merken. Hieronder is een overzicht van de 
ledenontwikkeling opgenomen: 
Stand ledenaantal per 1 januari 2020: 3137 leden  
Bij nieuwe leden 2020: 347 leden 
Stand ledenaantal per 31 december 2020: 3484 leden 
Opzeggingen 2020: 546 leden 
Stand ledenaantal per 1 januari 2021: 2938 leden 
 

• Vrijwilligers 
In het laatste kwartaal is de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen op gang gekomen waardoor ruim 200 
vrijwilligers zich aangemeld hebben.   
 

• Accommodatie 
In het jaar 2020 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 2020 is de Algemene Ledenvergadering vier keer bijeengekomen.  

- ALV 6 juni 2020, digitaal: afscheid oud bestuur en installatie interim-bestuur 
- ALV 26 september 2020, fysiek in Amsterdam: presentatie lijsttrekker Tweede Kamerverkiezingen 

en verkiezing kandidaat bestuursleden  
- ALV 16 oktober 2020, digitaal: installatie nieuw bestuur, reparatie ALV 
- ALV 19 december 2020, digitaal: presentatie kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen  

 



 
• Bijeenkomsten 

In het jaar 2020 heeft de vereniging door onder andere de onzekerheid rondom corona en de beperkende 
maatregelen hieromtrent, minder (lokale) bijeenkomsten en activiteiten kunnen organiseren dan dat in eerste 
instantie was gepland. In het eerste kwartaal van 2020 is de partijraad een aantal keer fysiek bij elkaar gekomen en 
zijn er regiobijeenkomsten en een aantal informatiebijeenkomsten door het Ombudsteam georganiseerd. 
 

• Kennismakingsgesprekken 

Zowel het interim-bestuur als het zittend bestuur hebben meerdere (kennismakings) gesprekken gevoerd met 
volksvertegenwoordigers. 
 
3. Voorbereidingen TK 21 

•  Brainstormsessies Verkiezingsprogramma 
In 2020 zijn er diverse brainstormsessies geweest over het verkiezingsprogramma waarbij onze leden digitaal de 
mogelijkheid gekregen hebben om een bijdrage te leveren.  

• Verkiezingsprogrammacommissie 
Halverwege juni is de verkiezingsprogrammacommissie geïnstalleerd en eind juni is deze commissie begonnen met 
haar werkzaamheden. 

• Kandidaatstellingscommissie 
Halverwege juni is tevens de kandidaatstellingscommissie geïnstalleerd.  
 
 
4. Corona 
Nadat in februari 2020 de eerste coronabesmetting in Nederland is geconstateerd, zijn wij gedurende het jaar 
geconfronteerd met diverse maatregelen tegen de verspreiding van corona, de verlenging en aanscherping ervan. 
De (gedeeltelijke) lockdown heeft invloed gehad op iedereen in de samenleving.  Voor onze vereniging betekende 
dit helaas dat diverse zaken en activiteiten niet uitgevoerd konden worden, hieronder een aantal voorbeelden; 

- De campagne moest anders opgezet worden. Het organiseren van bijeenkomsten was bijna in heel 
2020 onmogelijk of zeer beperkt mogelijk. Hierdoor waren vrijwilligers moeilijk te activeren. 

- Ook andere fysieke bijeenkomsten van verschillende afdelingen en entiteiten konden geen 
doorgang vinden.  

- Informatievoorziening, zoals het verspreiden van drukwerk, kon deels niet gedaan worden. 
- Zichtbaarheid op straat was niet of nauwelijks aanwezig waardoor veel minder mensen bereikt 

werden. Dit heeft nadelige gevolgen gehad voor het werven van leden. 
- DENK Academy was stilgelegd. Trainingen en opleidingen voor kandidaten en voor 

volksvertegenwoordigers konden niet gegeven worden. 
- De plannen om een peiling uit te voeren zijn uitgesteld waarop eventueel een campagnestrategie 

kon worden aangepast. 
 

 
5. Afsluiting 
Het jaar 2020 stond in het teken van de corona pandemie. Vanwege alle maatregelen was er immers sprake van een 
‘nieuwe normaal’. Dit betekende ook voor onze vereniging dat er veel aangepast en geïmproviseerd moest worden. 
Desondanks zien wij deze crisis dan ook als een kans om te vernieuwen en onze idealen verder te verwezenlijken  
Ondanks het feit dat door de corona maatregelen er minder beweging was, was het jaar 2020 voor onze vereniging, 
met vier Algemene Ledenvergaderingen en drie verschillende besturen, toch wel een zeer bewogen jaar. Een jaar 
waarin het bestuur van feedback werd voorzien door de leden welke deels in de visie van het bestuur werd 
meegenomen en tevens perspectieven biedt voor het jaar 2021.
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