
  
 
 
 

 

Milieudefensie 
Nieuwe Looiersstraat 31 
1017 VA Amsterdam 
 

 
DATUM :  4 juni 2021 
ONDERWERP : Uitslag stemming Algemene Ledenvergadering 22 mei t/m 4 juni 2021 
 
 
Geacht Presidium,  

Hierbij de uitslag van de stemming m.b.t. de Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2021. 

We hebben ruim 56.000 leden per e-mail uitgenodigd om te stemmen met een unieke beveiligde 
link naar onze online stempagina. Daarnaast kon men een stemformulier opvragen om per post te 
kunnen stemmen. 

In totaal hebben 1.114 leden hun stemmen uitgebracht.   

Als onafhankelijk bureau garanderen wij de privacy van de leden die gestemd hebben en publiceren 
alleen de algemene uitkomsten die niet te herleiden zijn naar de individuele antwoorden. 
Daarnaast zijn wij gehouden aan de AVG waarvoor wij met Milieudefensie een 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Hierin staat o.a. vermeld dat wij persoonsgegevens 
enkel en alleen gebruiken voor deze online verkiezingen en na 3 maanden zullen vernietigen. 

Elke kiesgerechtigde kon per stem-item de volgende stemkeuze aangeven: voor, tegen of 
onthouding. We geven de uitslag tweeledig weer: excl. onthouding (deze tellen niet mee in de 
einduitslag) en incl. onthouding (zoals de stemmen door de leden online zijn gegeven). 
 

Omschrijving 
Uitslag excl. 
onthouding Uitslag incl. onthouding 

  VOOR  TEGEN VOOR  TEGEN ONTHOUDING 
Concept verslag Ledencongres (ALV) 12 
december 2020 99,6% 0,4% 72,6% 0,3% 27,1% 
            
Milieudefensie Jaarverslag 2020 (ter 
vaststelling) 99,4% 0,6% 78,4% 0,4% 21,2% 
Milieudefensie Jaarrekening 2020 (ter 
vaststelling en decharge bestuur) 99,4% 0,6% 75,1% 0,4% 24,5% 
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Men kon tevens leden van de redactie-ledenbulletin kiezen. Voor de redactie zijn er 4 vacatures 
(men kon voor max. vier kandidaten kiezen of aangeven dat men zich onthield van stemmen). 
Men kon ook stemmen op Anna Schutte maar omdat die zich op het laatst heeft teruggetrokken, 
hebben we haar niet opgenomen in de einduitslag. 
 

Verkiezing redactie ledenbulletin  
Aantal 

stemmen 
Leonie Akkerman 623 
Sjaak Doornekamp 516 
Herman van 't Spijker 498 
Ik onthoud mij van stemmen 352 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Willem Visser 
E-mail: willem@effectmeting.nl  
 
 


