ALV Piratenpartij 21 januari 2018 te Utrecht, Zalencentrum Utrecht Zuid
(verslag Henk, Leontien en Danny)
Na de pauze ontbreekt een stuk bij de bespreking van de moties; de recorder was niet op tijd aangezet.

•

Opening door Joran.

•
•
•

De agenda is vastgesteld ter vergadering zoals ingediend
Vaststellen notulen: zijn ongewijzigd vastgesteld

Spreektijd deel 1

•

Bestuur
Vincent heet iedereen welkom,
kijkt terug op een zeer actief jaar met de tweede kamer verkiezingen. Helaas hebben we geen zetel
gekregen.
"We kunnen er niet om heen dat alle energie en bevlogenheid van individuele piraten ook tegen ons
heeft gewerkt.
Gebrek aan begrip en communicatie onderling en een goed campagneplan, maar ook het gebrek aan
aansluiting op nationale thema's waren hier debet aan.
Maar toch, al heel snel, is de PP als een fenix uit de as herrezen.
Alle aandacht tijdens de campagne voor de tweede kamer verkiezingen brachten ons enthousiaste
nieuwe, actieve piraten, terwijl ook de oude garde voor een groot deel de kar bleef trekken.
We mogen trots zijn op het resultaat wat inmiddels is bereikt.
Dankzij alle vrijwiliggers is de beweging een politieke partij om rekening mee te houden.
We zijn geen 'one-issue' partij.
Er is ruimte voor een bijdrage vanuit het bestuur voor de lokale gemeenteraadverkiezingen.
De werkgroep Permanente Campagne is in april van start gegaan onder bezielende leiding van leadlink Abram en Maarten en met ondersteuning van Dmitri.
Grootste wapenfeit is in samenwerking met het Dagelijks Bestuur het binnenhalen van € 50.000
subsidie voor de campagne voor het Sleepwet Referendum, tegen de Sleepwet.
In de gemeentes Utrecht en Amsterdam kan piratenpartij worden gestemd.
Onze thema's zijn privacy en burgerrechten.
Frodo bespreekt de Jaarrekening en de Begroting (te laat on line, waarvoor excuus). De partij heeft
flink wat in kas gehouden.
Duizend ingeschreven leden betaalden vorig jaar.
Matthieu beschrijft dat meer dan de helft van deze duizend leden in Utrecht of Amsterdam wonen en
vraagt het Bestuur om meer dan de begrote 12%, namelijk 50% van het totale budget beschikbaar te
stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht en Amsterdam.
Frodo is het niet eens met de berekening.
De relatie van leden met de lokale partij kan niet geverifieerd worden. Budget moet ook gereserveerd
worden voor andere acties, zoals de Europese Verkiezingen 2019 en evt. Tweede Kamer verkiezingen.
Jelle stelt voor om het budget dat beschikbaar wordt gesteld ook aan Groningen te besteden.
Utrecht en Amsterdam hebben vorig jaar opstartbudget gekregen.
Michiel zegt dat we momenteel aan het interen zijn op de reserves.
Jeroen (kascommissie) vindt dat de budgetering van de lokale partijen, vantevoren moet worden
bepaald, bijvoorbeeld door een klein bedrag per lid daarvoor te reserveren, niet ineens de helft van
de reserves claimen.
Peter moest indertijd verkiezingen in Kerkrade uit eigen zak bekostigen.
Maarten vd Pol wil benadrukken dat de Piratenpartij naast een politieke partij ook een activistische
beweging is.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben meer zichtbaarheid voor de partij gebracht.
Onze budgetten zijn laag in vergelijking met andere partijen.
De startbedragen waren € 2000 voor Amsterdam en Utrecht.
Michiel herhaalt zijn standpunt.
Joran (presidium) herinnert iedereen eraan dat de begroting in zijn geheel goed- of afgekeurd kan
worden.
De Ledenraad beslist uiteindelijk over de begroting.

Matthieu's insteek is om de budgetten voor de verkiezingen ter discussie te stellen.
Frodo: begrotingsreserve bedraagt € 42.000, € 10,000 is vrijgemaakt voor de lokale campagnes.
Nieuwe grote post is voor het inhuren van personeel. €10.000 extra naar de lokale afdelingen zou ten
koste hiervan gaan.
Een extra complicatie is dat een groot deel van de reserve in cryptovaluta zit.
Jonathan vraagt de Amsterdammers of Amsterdam mee wil doen met de landelijke verkiezingen. Dit
is het geval.
Jonathan zegt dat het dan niet juist is om 50% van het budget aan gemeenteraadverkiezingen te
besteden.
Hij wil een reserve vasthouden.
Frodo benadrukt het belang van inhuren van personeel voor administratieve en organisatorische
ondersteuning.
Hij wil dit concept ter stemming brengen.
Jelle onderstreept het belang van personeel.
Raadpleging 1:
De meerderheid in de zaal is vóór het inhuren van personeel.
Stemming 1:
De begroting wordt goedgekeurd.
De kascommissie keurt de Jaarrekening goed en decharge wordt verleend.
•

Ledenraad
Maarten Lensink: De ledenraad heeft geen duidelijke opdracht gegeven aan het bestuur.
Dat gaat veranderen. Holarchie is omarmd.
Edwin: Met de reductie van het Bestuur zijn een aantal taken er bij ingeschoten.
Daar zal de Ledenraad beter op letten.
Concept Statuten 2016 (eerder bekend als concept Statutenst 2014): al lange geschiedenis.
De Ledenraad heeft grondige bedenkingen tegen de concept Statuten, o.a. t.a.v. een mogelijke vijandige
overname door de ALV en wijzigen van de Statuten.
De Ledenraad acht de kwaliteit van de concept Statuten onvoldoende om bij een notaris te deponeren.
De Ledenraad geeft opdracht aan het Bestuur om de Statuten in een democratisch proces, in te richten
door het Bestuur, verder vorm te geven.
David van Deijk had gehoopt op meer democratische borging, bv. via online inbreng, van het proces om
tot nieuwe Statuten te komen.
Edwin: vraagt begrip voor het doorschuiven van het werken aan de Statuten na de sleepwetcampagne
en GR 2018.
Werkgroep Politiek Leiderschap/woordvoering PPNL
Jelle: na de Tweede Kamerverkiezingen bleek er te weinig mandaat te zijn voor een politiek leider. De
werkgroep Politiek Leiderschap/woordvoering heeft daarvoor scenario's uitgewerkt. Leden zijn: Gerco,
Gertjan, Jelle, Jonathan, Leo, Matthijs, Max Parré. De kernvragen:

•
•
•
•

ligt het politiek leiderschap bij één persoon, of maak je een groep verantwoordelijk?
leg je het politiek leiderschap bij het bestuur, die ook verantwoordelijk zijn voor de organisatie?
leg je woordvoering bij politiek leiders of decentraal (op thema of op regio)?
laat je de politieke leider kiezen of benoemen, bv. door het bestuur?

Hier zijn uiteindelijk 10 verschillende scenario's uitgekomen, met veel overlap, van centralistisch
tot anarchistisch. Utrecht had daarnaast een holarchisch scenario ingediend (in bijlage). Het
bestuur biedt de scenario's aan de ALV aan ter bestudering en besluitvorming bij de
eerstvolgende ALV (gepland voor 18-11-2018 lww)
De reactie van een aantal aanwezigen was dat het document zich niet goed leent voor besluitvorming.
Frodo stelt voor om de scenario's op Loomio te zetten.'
Edwin vraagt aan de werkgroep of ze verder gaan werken aan de scenario's. Volgens Jelle is dat aan het
bestuur.
Pauze

Er zijn 4 luisteraars via Stream, er wordt voor hen geapplaudiseerd.
De motie van Gertjan krijgt voldoende ondersteuners en wordt, ondanks te laat indienen, meegenomen.
•

Verkiezingen bestuur, ledenraad, kascommissie en presidium

•

Per onderdeel, Introductie en pitch kandidaten, gelegenheid voor vragen per vragenbriefjes.
Kandidaten voor het Bestuur zijn: Gertjan, Frodo, Leo en Vincent.
Gertjan is afwezig, Frodo prijst hem aan.
Frodo houdt een korte pitch vanwege zijn herverkiezing. Wil zich blijven inzetten.
Leo meldt dat het organisatorisch beter gaat.
Vincent is bereid tot een volgend jaar in het Bestuur.
Het bestuur heeft het hoofd koel gehouden. Blij met de nieuwe afdeling PPU.
Rico deelt zijn positieve mening over Gertjan, die ook actief is in eigen regio.

Vragen en antwoorden:
Vincent besteedt 4-8 per week u aan bestuurlijk werk.
Bestuurslid kan geen mediator of vertrouwenspersoon zijn bij interne conflicten.
Bestuur moet wel signaleren.
Hij ziet liever een dagelijks bestuur met wettelijke kerntaken van de vereniging dan een groot bestuur.
Er is behoefte aan een professioneel secretariaat.
Hij waarschuwt alle actieve Piraten: "overvraag jezelf niet".
Vincent: Bestuur moet de verantwoordelijkheid voor ICTnemen, gaat in conclaaf met werkgroep ICT.
Ledenraad heeft vertrouwen uitgesproken in Bestuur.
Leo is secretaris geworden na uitval bestuursleden.
De overdracht is in gedrang gekomen door de Sleepwetcampagne.
Op de vraag waarom er niet altijd een agenda en notulen van bestuursvergaderingen waren, antwoordt
Leo dat hij langzaam typt.
Hij heeft een hekel aan padjes. Anderen pakten het meestal op.
Zijn analyse van de Tweede Kamerverkiezingen is goed opgepakt door Permanente Campagne.
Frodo vindt dat een penningmeester een actief bestuurslid moet zijn. Een bestuur moet zich richten op
kerntaken. Het bestuur wil heel graag ondersteunend personeel hebben. Piraten zouden de straat op
moeten gaan, niet bij de administratie blijven hangen. Als bestuur is het zaak om zo min mogelijk te
bemiddelen bij conflicten.
Joran (presidium) meldt dat Floor Drost zich heeft teruggetrokken als kandidaat voor de Ledenraad.
Voor de ledenraad hebben de volgende Piraten zich kandidaat gesteld:

•
•
•

Peter Braun
Jonathan van Dijken
Rico Brouwer

Peter heeft al eerder in de Ledenraad gezeten en heeft zin om dit weer te doen.
Jonathan beschrijft zijn rol als gaten dichten binnen de organisatie van de partij. Eigenlijk moet de
Ledenraad opgeheven worden. Hij hoopt dat de nieuwe statuten gauw ingevoerd worden.
Rico meldt dat dit zijn eerste kandidatuur is voor een officieel orgaan binnen de partij. Hij heeft afgelopen
jaren gezien hoe de Ledenraad functioneert. Hij denkt dat die slagvaardiger kan worden. De Ledenraad
moet escalaties voorkomen.
N.a.v. een opmerking van Rico ontstaat er discussie over de authenticiteit van de email van Floor Drost.
Het presidium (Alex) ziet geen reden tot twijfel. maar (Gerco) verzoekt dit wel te notuleren.
Vragen en antwoorden:
Ledenraad
Peter gaat bij de vergaderingen present zijn. Hij gaat per email het Bestuur aan hun
verantwoordelijkheden houden.
Jonathan werkt nu minder en denkt ca. 4 u per week tijd te hebben voor de Ledenraad.
Hij denkt niet dat er belangenverstrengeling zal zijn met zijn voorzitterschap van Groningen.

Hij wil vooral zaken afronden met de Ledenraad en nodigt mensen uit om zich beschikbaar te stellen.
Hij wil de controlerende functie van de Ledenraad prioriteit geven.
Rico zegt dat zijn tijdelijke opzegging van zijn lidmaatschap niets te maken heeft met zijn kandidatuur. Hij
voelde positieve en negatieve druk.
Hij had het moeilijk met het aanvankelijk uitblijven van evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing.
Hij is nooit helemaal 'weg' geweest.
Hij denkt dat hij het geschikte termperament heeft om dingen te doen die zichtbaar zijn voor de
buitenwereld. Ledenraad heeft een divers takenpakket, moet ook 'brandjes blussen'.
Kascommissie
Jeroen heeft ruime boekhoudkundige ervaring, ook voor het indertijd grootste kraakpand in het land.
Presidium
Alex Haan zegt dat hij komend jaar zijn bijdrage aan het Presidium nog beter wil maken.
Joran is het daar mee eens en stelt zich opnieuw beschikbaar.
Gerco stelt zich niet opnieuw beschikbaar.
•

Stemmen, stemmen tellen door 3 tellers onder supervisie van het presidium.
Pauze

•

Spreektijd deel 2

•

Jaap van Till, connectivist –

•

•

De Beter Breedband aanpak, samen met Geert-Jan opgezet vanuit het lange termijn algemeen

belang. Meer bandbreedte leidt tot meer gebruik, en meer vraag naar bandbreedte. De - officiële linaire groeiprognoses zijn een bewijs van het falen van de markwerking. Het voorstel behelst
een universal service verplichting voor een symmetrische 1 Gbit (minimum) verbinding. In de grote
steden is dit relatief - wel graven - eenvoudig met glasvezel te realiseren. Hij hoopt dat na Amsterdam
ook Utrecht en Groningen dit in het programma willen opnemen. Groot applaus.
Permanente Campagne – Sleepwetreferendum

•

•

https://theconnectivist.wordpress.com/?s=Beter+Breedband

David van Deijk spreekt als leadlink van de Sleepwetsubcirkel. Er is subsidie aangevraagd en

toegewezen, bijna € 50.000,= Iedereen wordt uitgenodigd om te flyeren en mee te doen aan andere
acties, vooral lokaal. Matthijs Pontier is woordvoerder, Jonathan reserve woordvoerder. David
prijst Abram in zijn leadlink rol voor Permanente Campagne. Er zijn 4 grote evenementen begroot in
Amsterdam, Utrecht, Groningen en Delft. Een avond staat of valt bij de aanwezigheid van publiek.
De Europese Unie heeft gezegd dat de Nederlandse veiligheidsdiensten niet voldoen aan
democratische standaarden. Het wetsvoorstel maakt het niet mogelijk dat niet goed rechterlijk
getoetst kan worden. De focus van de cirkel is inhoudelijk. Zorg dat het verhaal correct is - je wordt
anders te makkelijk als Aluhoedje weggezet. Lokale politici zijn het vaak niet eens met het beleid van
de landelijke partijen die het wetsvoorstel omarmen. Het subsidiebedrag moet eerst volgens de
aanvraag worden besteed. Neemt niet weg dat er allerlei andere activiteiten mogelijk zijn.
"Celstructuren, swarmwise, gecombineerd met het holocratische principe, dat is hoe we werken."
Spreektijd lokale partijen – Amsterdam, Utrecht

•

Amsterdam De gemeenteraadsverkiezingen lijden aan een gebrek aan belangstelling,
aldus Matthieu. In Amsterdam worden wekelijks kroegmeets gehouden bij Checkpoint Charlie. Daar
is de strategie ontwikkeld om met de bakfiets in 22 wijken standpunten te vergaren. Hiermee is het
programma samengesteld met als speerpunten democratische vernieuwing, burgerrechten en de
commonbeweging, de zelfbeschikking van cooperatief ondernemerschap en cooperatief je leven
inrichten.
Alle mensen op de lijst is gevraagd persoonlijk campagne te voeren. De top 3 wordt gevormd door
Jelle, Matthijs en Lynn.

•

Utrecht Maarten van der Pol vertelt hoe PPU zichtbaar is geworden. Saskia is lijsttrekker. De lijst is
op basis van kennis en kunde samengesteld. Hij roept mensen op om te helpen met flyeren en om
naar bijeenkomsten te gaan. On line is ook hulp nodig, bijvoorbeeld door te reageren op Utrechtse
nieuwskanalen, zodat PPU ook buiten de bubble komt.

Pauze
•

Behandeling Moties
Hier ontbreekt de audio gedeeltelijk.
1) Deze motie gaat over het aanmelden van de landelijke Piratenpartij bij de kiesraad met de
afkorting PPNL.
Sjoerd heeft bezwaar over het voeren van de afkorting NL. De partij is landelijk en hij wil iedere
vermenging met een nationalistische partij vermijden.
Michiel: de registratie bij de kiesraad blijft Piratenpartij met daarachter (PPNL). PPNL onderscheidt
zich van de Internationale Piratenpartijen.
Maarten is bezorgd dat de afkorting meer gebruikt zal worden dan zijn trots, Piratenpartij.
Een uniforme afkorting is belangrijk volgens de volgende spreker.
David lokale afdelingen kunnen, als zij een vereniging zijn, een lokale afkorting hanteren, daar is een
kiesraad procedure voor.
De motie wordt aangenomen met 7 stemmen tegen en >7 voor.

•

2) Deze motie, 1984 bis, is ingediend door Danny. Het gaat om de contributie: duidelijkheid scheppen
in de vigerende
tegenstrijdige situatie hiervoor.
Voorstel: standaard contributie € 84, indien bezwaarlijk € 19,84 per jaar.
Jelle is zich ervan bewust dat we weinig geld hebben. Een groter probleem is weinig leden. Hij vreest
dat €84 te veel is.
Dmitri wil de mogelijkheid om voor een tweede lid de contributie te betalen.
Geert-Jan wil het minimum bedrag zo laag mogelijk houden; aan democratie hoort geen prijskaartje
te hangen.
David amendeert om het afschrikeffect te bezweren: laat het eerste jaar € 19,84 zijn.
Jeroen vindt het om boekhoudkundige redenen belangrijk dat er één contributiebedrag is. Daarnaast
kan je doneren wat je wilt.
Sjoerd ondersteunt Jelle's inbreng
De motie wordt afgewezen met 16 stemmen voor en >16 tegen.

•

3) De motie van Gertjan wordt ingeleid door Jelle: samenwerking zoeken met de vrijzinnige partij en de
burgerbeweging,
daarna terugkoppelen aan de ALV.
Leidse piraat (naam niet goed verstaanbaar) maakt bezwaar tegen samenwerking met voornoemde,
zweverige bewegingen.
Michiel wil de naam Piratenpartij vasthouden.
Maarten is vóór samenwerking, maar deze motie stuurt aan op samengaan, en dat gaat hem te ver.
Piraat NN ondersteunt Leidse Piraat.
De motie wordt met grote meerderheid afgewezen.

•

Uitslag Verkiezingen

Kascommissie:

•

Jeroen 50 voor, 4 blanco, 1 onthouding

•
•

Alex Haan 54 voor, 1 blanco

•
•
•
•

Peter Braun 37 voor, 11 tegen, 6 blanco, 1 onthouding

•
•
•
•

Gertjan 41 voor, 4 tegen, 9 blanco, 1 onthouding

Presidium:

Joran 53 voor, 2 blanco

Ledenraad:

Jonathan 41 voor, 12 tegen, 2 blanco
Rico 37 voor, 13 tegen, 5 blanco
Floor Drost 1 voor

Bestuur:
Frodo 53 voor, 1 blanco, 1 onthouding
Vincent 44 voor, 6 tegen, 3 blanco, 2 onthouding
Leo 25 voor, 21 tegen, 6 blanco, 3 onthouding, hiermee is geen absolute meerderheid
voor bereikt.
De ALV heeft zojuist besloten dat de ledenraad mag beslissen over Leo's toetreden tot het
Bestuur.
•

Rondvraag
Leontien vraagt naar de stand van zaken inzake de werkgroep ICT. Frodo gaat binnenkort inventariseren.
Peter Braun vraagt om ondersteuning bij het flyeren tijdens Pinkpop.
Edwin wil graag direct na de ALV een voorbereidingsgesprek met de oude en nieuwe leden van
Ledenraad

•

Sluiting en helpen met opruimen.

