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Presidium: Ancilla Tilia & David van Deijk 

 

Verslag: Ancilla Tilia 

Met ondersteuning van: Rico Brouwer & Jelle de Graaf 

 

Opening door voorzitter (David van Deijk) 

 

Openingstoespraak door Dirk Poot 

 

Overzicht financiën en ledenbestand door penningmeester 

- Jaarcijfers; 

- Toelichting hoe langdurig niet betalende leden werden uitgeschreven uit ledenbestand; 

- 662 betalende leden in ledenbestand. 

 

Er ontstaat een discussie over wel- of niet lidmaatschap en status betaling contributie van een individu. 

 

Punt van orde 1; persoonlijke zaken rond een individu met bestuur moeten na de vergadering worden 

afgehandeld – aangenomen 

 

Punt van orde 2; Betreffend individu als uitgeschreven lid van de Piratenpartij in deze vergadering 

wél in de vergadering stem- en spreekrecht verlenen – aangenomen 

 

Er ontstaat een discussie over deze ‘persoonlijke zaken rond een individu’; bestuur geeft aan niet op dit 

punt in vergadering te willen beslissen over wel- of niet inschrijven. 

 

Beleidsplan 2016 door voorzitter 

- Ledenwervingscampagne: in Oktober heb je 1000 leden nodig om subsidie aan te kunnen 

vragen. 

- Verkiezingen: bestuur spant zich in statuten en HR geformaliseerd te krijgen om daarna haar 

aandacht aan de verkiezingen te kunnen gaan geven. Er wordt wel reeds gestart met inrichten 

Programma commissie, campagne werkgroep, kiescommissie. 

- Werkgroepen worden toegelicht, verbeterpunten worden toegelicht; 

o WG Internationaal verbeteren; in Oekraïne referendum campagne zag je dat we nog niet 

voldoende kunnen communiceren naar bijvoorbeeld de buitenlandse Piratenpartijen 

o WG Organisatie verbeteren; we moeten onze vrijwilligers beter gaan begeleiden 

o WG Campagneteam; wordt opgericht 

 

Motie ondersteuning DIEM25 – aangenomen 
 

Aanvang behandeling statuten en huishoudelijk reglement en daarover ingediende moties. 

Ingediende moties staan op blaadjes (delen) A tm L, met 4 tot 6 moties per blaadje. 

 

Agendavolgorde: 

Het bestuur stelt een andere behandelwijze voor dan het presidium. Na een discussie volgt een 

stemming waarbij de ALV besluit de behandelwijze van het presidium aan te houden. 

 

Deel K 



3.3.6 HR - aangenomen 

3.3.9 HR - verworpen 

3.3.11 HR – verworpen 

3.4.5 HR - aangenomen 

 

Deel D 

5.3.1 – aangenomen 

 

Deel L 

3.6.6 HR – aangenomen 

 

Deel B 

4.1.4i statuten - aangenomen 

 

Punt van orde; nu ophouden met ‘punten raad van toezicht’ bespreken. Eerst goed uitwerken en dan op 

volgende ALV raad van toezicht bespreken – deze stemming wordt uitgesteld tot na de pauze. Pauze. 

 

Voorzitter stelt agenda wijziging vast; 

De ALV krijgt vier weken de tijd de bijgewerkte concept statuten in hun geheel te lezen, er wordt 

daarom nu niet gestemd over de statuten. Eerst zal de ALV nu verder gaan de resterende ingediende 

moties behandelen en daarna het plan/tijdpad hoe we verder gaan met stemmen over de statuten. 

 

Deel C 

Motie 5.1.6b statuten - aangenomen 

Motie 5.1.7 statuten – verworpen 

 

Deel B 

4.1.3 statuten - aangenomen 

Motie 4.1.4h statuten - aangenomen 

 

Deel G 

2.2 HR -  aangenomen 

2.2.3 HR - aangenomen 

2.2.4 HR - aangenomen 

 

Deel ‘DIEM25’ 

Moties principe programma 

Punt van orde (1.04.15 in audio) – deze motie uitstellen tot volgende ALV - afgewezen 

Motie A – verworpen 

Motie B – 15 rood, 15 groen in eerste stemronde, aangenomen in tweede stemronde 

Motie C – indiener motie trekt de motie in – niet aangenomen 

 

Deel A 

Stemming over alle moties 

1.1.3 - aangenomen 

1.1.4, 1.1.5, 2.2.1, 2.2.5 tot 2.2.9, 3.1.3 - aangenomen 

 

Deel B 

3.3.2 statuten - aangenomen 



4.1.4c statuten – aangenomen 

4.1 statuten – aangenomen 

 

Deel C 

5.1.1 – aangenomen (unaniem) 

5.1.3 – verworpen 

5.1 - aangenomen 

5.1 II – aangenomen 

 

Pauze 17.15 – 17.30 uur 

 

Onderwerp: Tweede gedeelte discussie en stemming over moties statuten: 

 

Deel D: 

Motie: 4.2.1 C & 4.6 statuten – aangenomen 

Motie 5.2 statuten - aangenomen 

Motie 5.2.4 statuten - aangenomen 

Motie 5.4 statuten – aangenomen 

 

Deel E: 

Motie 6.2.3 statuten: aangenomen 

Motie 7.2.2. en 7.2.3. statuten: aangenomen 

Motie 8.2.3 statuten: aangenomen 

Motie 8.2.4 statuten: aangenomen 

Motie 10.4 statuten: aangenomen 

 

Onderwerp: Discussie over vervolg proces aannemen statuten: 
 

Motie vreemd aan de orde van de dag: proces - aangenomen 

 

De statuten zoals die voorlagen op de ALV van 28 februari, met daarin de wijzigingen die toen zijn 

aangenomen, worden gepubliceerd op de website. Op een volgende ALV op een nog nader aan te 

kondigen, maar spoedig moment, worden die statuten ter stemming gebracht. Moties die substantiële 

zaken willen veranderen, zoals organen toevoegen of weghalen uit de statuten worden niet 

geagendeerd, maar er kunnen wel nog punten en komma's in de statuten worden gewijzigd. 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag: juristen laten kijken naar statuten - aangenomen 

 

De ALV verzoekt het bestuur minimaal één jurist of notaris naar het statutenvoorstel dat de volgende 

ALV definitief voorligt aan de leden te laten kijken. 

 

Onderwerp: Moties HR: 

 

Deel F: 

 

Motie 1.1.2 HR: Verworpen. 

Motie ledenregister HR: Aangenomen. 

Motie 1.2.1.1 HR: Aangenomen. 

 



Andere moties HR nog niet besproken. 
 


