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Proces-verbaal stemmingen Ledenraadpleging PINK! 

In dit proces-verbaal worden de uitslag en het verloop van de stemming voor de 
Ledenraadpleging van PINK! gerapporteerd, die op maandag 25 oktober 2021 heeft 
plaatsgevonden. Het proces-verbaal begint met een korte beschrijving van de stemmingen, 
gevolgd door gegevens over de opkomst waarna de uitslag volgt, en tot slot een beschrijving 
van het verloop van de stemmingen. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de 
rechtmatigheid van de uitgebrachte stemmen.  

Details stemming 

De stemgerechtigden is gevraagd om de volgende stemming te doorlopen: 

Moties en amendementen die ingediend of gewijzigd zijn op het congres 

Vraag Antwoord mogelijkheden 

4 amendementen Voor / Tegen / Ik onthoud mij van 
stemmen 

9 moties Voor / Tegen / Ik onthoud mij van 
stemmen 

Tabel 1: Verschillende vragen en de antwoord mogelijkheden. 

Voor alle vragen konden de stemgerechtigden één antwoord mogelijkheid kiezen. De stem is 
pas geaccepteerd als er op een vraag één voorkeur is aangegeven. 

Per vraag is een stembiljet aangemaakt. De stemmen zijn pas opgeslagen als alle stembiljetten 
zijn doorlopen. 

Opkomst stemming 
 

 
Tabel 2: Opkomst stemming Ledenraadpleging PINK! met het aantal stemmers, het aantal 
uitgebrachte stemmen, het totaal aantal stemgerechtigden en het opkomstpercentage. 

PINK! Aantal 
stemmers 

Uitgebrachte 
stemmen 

Totaal aantal 
stemgerechtigden 

% 

Moties en amendementen 
die ingediend of gewijzigd 
zijn op het congres 

38 494 72 52,78% 
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Uitslag stemming  

Onderstaande tabellen geven per vraag het aantal uitgebrachte stemmen. De interpretatie 
van de uitkomst wordt beslist op basis van het kiesreglement. 

Amendementen 

 Aangepaste versie “Promotie van sport” (deel 1) Stemmen 

 Voor 30 

 Tegen 4 

 Ik onthoud mij van stemmen 4 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 3: Aangepaste versie “Promotie van sport” (deel 1) 

 Nieuwe Functie Dolfinarium Stemmen 

 Voor 35 

 Tegen 0 

 Ik onthoud mij van stemmen 3 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 4: Nieuwe Functie Dolfinarium 

 Aangepaste versie ‘Meerdere huizen bezitten’ (optie 1) Stemmen 

 Voor 20 

 Tegen 14 

 Ik onthoud mij van stemmen 4 

 Totaal stemmen 38 

 
Tabel 5: Aangepaste versie ‘Meerdere huizen bezitten’ (optie 1) 
 

 Aangepaste versie ‘Meerdere huizen bezitten’ (optie 2) Stemmen 

 Voor 22 

 Tegen 13 

 Ik onthoud mij van stemmen 3 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 6: Aangepaste versie ‘Meerdere huizen bezitten’ (optie 2) 
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Moties 

 Motie van Treurnis Stemmen 

 Voor 29 

 Tegen 6 

 Ik onthoud mij van stemmen 3 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 7: Motie van Treurnis 

 Representatie bij fractievergaderingen PvdD Stemmen 

 Voor 27 

 Tegen 6 

 Ik onthoud mij van stemmen 5 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 8: Representatie bij fractievergaderingen PvdD 

 Investeringen Stemmen 

 Voor 25 

 Tegen 8 

 Ik onthoud mij van stemmen 5 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 9: Investeringen 

 Advies van kasco bij onbegrote uitgaven boven 2000 euro Stemmen 

 Voor 25 

 Tegen 9 

 Ik onthoud mij van stemmen 4 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 10: Advies van kasco bij onbegrote uitgaven boven 2000 euro 

 Aangepaste versie Inclusiviteit van activiteiten i.h.k.v. het 
coronatoegangsbewijs 

Stemmen 

 Voor 5 

 Tegen 32 

 Ik onthoud mij van stemmen 1 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 11: Aangepaste versie Inclusiviteit van activiteiten i.h.k.v. het coronatoegangsbewijs 
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 Slaapplekken congres Stemmen 

 Voor 36 

 Tegen 2 

 Ik onthoud mij van stemmen 0 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 12: Slaapplekken congres 

 Non-reguliere geneeswijzen Stemmen 

 Voor 32 

 Tegen 3 

 Ik onthoud mij van stemmen 3 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 13: Non-reguliere geneeswijzen 

 Coronaproof activiteiten - verbeterde versie Stemmen 

 Voor 32 

 Tegen 4 

 Ik onthoud mij van stemmen 2 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 14: Coronaproof activiteiten - verbeterde versie 

 Waarborgen welzijn wilde dieren Stemmen 

 Voor 14 

 Tegen 11 

 Ik onthoud mij van stemmen 13 

 Totaal stemmen 38 

Tabel 15: Waarborgen welzijn wilde dieren 
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Verloop van de stemming 

De stemming voor de Ledenraadpleging van PINK! ging over moties en amendementen die 
ingediend of gewijzigd zijn op het congres. Deze is op maandag 25 oktober 2021 om 15:00 uur 
gestart en gesloten op dezelfde dag, maandag 25 oktober 2021, om 23:59 uur.  

Op 25 oktober 2021 ontvingen alle stemgerechtigden de e-mails voor beide stemmingen met 
hierin een persoonlijke directe link op basis van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord 
combinatie, om te stemmen op https://pinkpolitiek.digitaleverkiezing.nl. Met deze e-mailing 
is tegelijkertijd gecontroleerd of alle e-mailadressen klopten en of er geen vertragingen 
plaatsvonden bij de aflevering van de e-mails. Volgens het e-mailsysteem van Inkesta zijn alle 
e-mails aangekomen. 

Er zijn in totaal 72 stemgerechtigden per e-mail benaderd. De stemming is correct verlopen.  

Inkesta heeft in deze periode de uitgebrachte stemmen gemonitord, waarbij kritisch is 
gekeken naar de herkomst van de stemmen (IP adressen) en naar de groei van het aantal 
stemmen door de tijd heen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Alle uitgebrachte 
stemmen zijn dus geldig. 
 
 
Inkesta BV, namens deze,     Breda, 26 oktober 2021 
 
 

  

 
 
 
 
Drs. A. (Annemarein) Jaspars 

 
 
 
 
Drs. J. (Jan) Versluys 

 


