Concept Notulen ALV PPNL 20-01-2019
Locatie: Stayokay Amsterdam Oost, Timorplein 21, 1094 CC
Aanwezig: 29 leden, 1 toehoorder
Afwezig met bericht: 14 leden, waarvan 11 een ander lid hebben gemachtigd
Onafhankelijk Voorzitter: Marius van de Westeringh
Presidium: Sander Plas en Leontien Werner-Wafelman (notulist)
Techniek: Dmitri Schrama en Danny Werner. Twee interruptiemicrofoons, waarvan één buiten
beeld. Live stream via PPU kanaal: https://youtu.be/yRII6zdArvg
Stemmentellers: Henk Meijer, Stach en Mikhail
Om 12:55 opent de voorzitter de vergadering na een korte introductie van zichzelf: binnenschipper,
tot 5 jaar terug werkzaam als politicoloog bij allerlei overheidsorganisaties en daar zeer veel
vergaderervaring opgedaan. Marius doet dit pro bono.
Vaststellen agenda:
Verzoek van Daan Gerla wordt toegevoegd: toelichting over datavakbond.
Nieuwe leden stellen zich voor:
• Micha is sinds 2018 lid, woont in Hilversum.
• Ji Yong Dijkhuis is sinds eind 2018 lid, woont in Lelystad, heeft zich opgegeven als
kandidaat voor het bestuur.
• Luc komt uit Parijs, woont in Amsterdam.
• Daan Gerla is lid geworden in 2017, woont in Amsterdam.
• Steven Kiers is sinds augustus 2018 lid, woont in Utrecht, heeft geholpen met oprichten
PPU
• Jerry Verwey is aspirant lid, wil graag PPNL in 2e kamer, is actief in omgeving Rijswijk/Den
Haag, is bezig met meldpunt stichting cybercrime.
Verzoeken:
Daan Gerla vertelt over de Datavakbond, waarbij hij is betrokken. De droom van vrij internet is
nachtmerrie geworden. Tech reuzen buiten publiek en werknemers in IT uit. De vakbond telt > 1500
leden. Artikel in New York Times en in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/16/tijd-voor-eendatavakbond-a1599622. Meer info: www.datavakbond.nl
Vraag: Aansluiting bij overkoepelende organisaties als FNV? Nog niet. Internationaal worden
datavakbonden opgericht.
Mededelingen:
• Peter Braun had zich via de ledenraad kandidaat gesteld voor de Raad van Toezicht. Dit was
niet bij het Presidium bekend. Hij wordt aan het stemformulier toegevoegd.
• Gertjan Kleinpaste: penningmeester Frodo is helaas uitgevallen door ziekte en zal de
komende tijd niet actief kunnen zijn binnen de Piratenpartij. Het agendapunt financiën wordt
uitgesteld. Er zijn middelen.
Vaststellen verslagen: verslagen van de ALV’s 21-01-2018 en 18-11-2018 worden zonder op- of
aanmerkingen vastgesteld.
Voorstellen kandidaten voor diverse functies:

Sjoerd de Boer (bestuur) – al langer lid van de Piratenpartij. Is erg mondig. Vindt dat hij niet allen
moet praten, maar ook doen. Keypunten voor hem zijn werven van leden en creëren van meer
zichtbaarheid.
Ji Yong Dijkhuis (bestuur) – heeft sinds 20 jaar IT werkervaring, ook voor Verenigde Naties.
Heeft inhoudelijk veel kennis over AVG. Ook bestuurlijke crisis binnen voetbalclub opgelost. Vindt
voetballen leuker dan besturen.
Leontien Werner-Wafelman (bestuur) – is sinds januari 2017 actief lid van PPNL, zowel in
Amsterdam als landelijk. Reden om in het bestuur te gaan is dat de organisatie van de partij beter
kan. Het gebeurt vaak dat mensen het bestuur benaderen en dat daar geen reactie op komt. Zij wil
mensen aanzetten om hun ideeën zelf vorm te geven. Zij beschouwt zichzelf als goed bereikbaar en
goede communicator, ze heeft beroepshalve hier ook veel ervaring mee. Inmiddels heeft ze tijd om
in het bestuur te gaan.
Gertjan Kleinpaste (bestuur) – enig overgebleven lid van het huidige bestuur. Erkent dat bestuur
niet altijd reageert op leden, persoonlijk doet hij dat wel. Is dolblij met alle aanmeldingen voor
bestuur en de andere organen. Hoopt op een stevig bestuur.
Edy Bouma (presidium) – lid PPNL sinds eind 2016. Pensionado. Heeft vliegtuigbouwkunde
gestudeerd. Daarna diverse managementfuncties, o.a. projectleider bloedbanken. p, staat
Voorzitter geweest bij lokale afdelingen van de VVD (Nigtevegt, Ede), nu commissielid voor een
lokale partij in zijn woonplaats Ede.
Sander Plas wil zijn huidige lidmaatschap van het presidium continueren tot november 2019 (1 jaar
na verkiezing). Leontien Werner-Wafelman zal, bij verkiezing in het bestuur, haar functie in het
presidium neerleggen.
Wim ten Brink (beroepscommissie) – is 4 jaar lid van PPNL, software ontwikkelaar, wil actief
worden, is goed analyticus.
Marcel Sondaar (kascommissie) – al langer lid, heeft veel bestuurlijke ervaring in studententijd,
o.a. als penningmeester.
Dmitri Schrama (Raad van Toezicht) – sinds 2 jaar actief lid, mede oprichter en secretaris PPU.
Heeft veel weerstand ervaren bij het organiseren zaken binnen PPNL. Wil de Raad van Toezicht
vorm geven en het bestuur zich laten houden aan hun afspraken. Hij hoopt dat spanningen opgelost
worden door brede participatie van leden.
Sjors Krebbeks (Raad van Toezicht) is ziek. Sander Plas leest zijn bericht voor.
Sjors zit in de Ledenraad, die als taak heeft de nieuwe staturen te accorderen. Op verzoek van zijn
Ledenraad collegae stelt hij zich kandidaat voor de Raad van Toezicht, vooral uit plichtsgevoel. Hij
hoopt op veel actieve partijleden.
André Linnenbank (Raad van Toezicht) – is docent, was onderzoeker biomedische technologie,
heeft veel bestuurlijke ervaring, nationaal en internationaal. Is student bestuurslid geweest van
subfaculteit.
Michiel Dulfer (Raad van Bestuur) is verhinderd. Dmitri Schrama vertelt namens hem: heeft 3
jaar in de ledenraad gezeten en 1 jaar in het bestuur. Hij wil het bestuur houden aan de belofte van
professionalisering, inclusiviteit en het uitvoeren van Plan Paars.
Peter Braun (Raad van Toezicht) – sinds 2010 lid, sinds 2012 in de Ledenraad. Wil verder gaan
met de partij te overzien en bij te sturen.
Q & A kandidaten
Maarten van der Pol – Marcel Sondaar, waarom kascommissie, niet bestuur?

Marcel: Vrij recent bestuur gedaan, heeft veel tijd gekost. Wil kunnen doen wat nodig is binnen
beschikbare tijd.
Maarten van der Pol - Dmitri Schrama is ook bestuurslid PPU. Belangenverstrengeling?
Dmitri: Daarom heb ik mij geen geen kandidaat gesteld voor het Bestuur. RvT is geen ledenraad,
stem is niet bindend, geen belangenverstrengeling.
André Linnenbank meldt dat hij gaat toetreden tot bestuur PP Amsterdam, dit is evenmin
belangenverstrengeling. Hij heeft meegewerkt aan de samenstelling van de kieslijst voor PPA.
Edwin IJsman aan Ji Yong Dijkhuis – de piratenpartij heeft een bewogen jaar gehad op gebied van
internationale betrekkingen. Hoe ziet Ji Yong zijn rol als bestuurslid voor wat betreft het
coördineren van internationale contacten?
Ji Yong is gewend aan om met mensen andere culturele achtergrond te communiceren; heeft nog
geen concrete plannen.
Edwin IJsman – Edy Bouma: voor welke lokale partij ben je commissielid?
Edy: Gemeentebelangen. De partij staat voor alles wat Ede leuk moet maken, liberaal/sociaal van
signatuur. Is gemotiveerd weg gegaan bij VVD.
Maarten van der Pol – Sjoerd de Boer heeft een duidelijke mening, ook over beleid lokale
afdelingen. Hoe beïnvloedt deelname aan het Bestuur jouw mening over de autonomie van lokale
afdelingen?
Sjoerd: mijn persoonlijke mening: een lokale partij houdt zich bezig met lokale politiek, dit staat
los van de mening die het Bestuur moet uitdragen.
Maarten van der Pol – is Sjoerd de Boer tegenkandidaat voor Gertjan Kleinpaste? Kunnen
Gertjan en Sjoerd samenwerken?
Sjoerd- mijn kandidatuur voor alle functies bij de vorige vergadering was ingegeven door het feit
dat de vacatures vlak voor de vergadering nog niet bekend werden gemaakt. Hij denkt dat hij goed
kan samenwerken met Gertjan, kijkt uit naar discussies.
Gertjan Kleinpaste – vorige vergadering was bewogen. Een motie van wantrouwen die Sjoerd
indiende – no hard feelings, wordt spannende samenwerking, maar als je niet kan samenwerken met
tegengesteld karakter moet je niet in Bestuur gaan.
Sjoerd: de motie van wantrouwen was gedaan in een opwelling, waar hij van heeft geleerd.
Voorafgaand aan de stemming dient Elbert Kaan een motie in om alle kandidaten voor het Bestuur
per acclamatie aan te nemen. Het idee achter de motie is dat samenwerking belangrijker is dan het
stemmen op individuen. Hij juicht de kandidatuur van allen toe.
Volgt een discussie over het lidmaatschap van Elbert. Zijn opzegging bij PPNL is nog niet verwerkt,
dus hij is nog lid. Hij is ook lid van de PP in Zwitserland.
Edwin brengt in dat deze motie geen steun van andere piraten heeft en daarom geen motie kan zijn.
Ter vergadering wordt de motie gesteund door Danny Werner, Frank Wijnans (per machtiging), Ji
Yong Dijkhuis, Anja Damm en Wim ten Brink.
Inhoudelijk steunt Edwin de motie niet omdat het stemgeheim bij het stemmen op personen hiermee
wordt gecompromitteerd.
Als punt van orde wordt gestemd over het ter stemming aanbieden van de motie die niet op tijd is
ingebracht (moest uiterlijk 72 uur voor de vergadering). Er zijn 17 stemmen voor, 17 tegen en 6
onthoudingen. De motie wordt niet ter stemming aangeboden. Vervolgens wordt per anoniem
stemformulier gestemd over de kandidaten voor Bestuur, Presidium, Raad van Toezicht,
Kascommissie en Beroepscommissie.
Huishoudelijk Reglement
De vergadering neemt per acclamatie het voorstel van Maarten van der Pol aan om de Raad van
Toezicht de verantwoordelijkheid te geven voor het tijdig aanbieden van een concept Huishoudelijk
Reglement aan de volgende ALV.
PAUZE 14:00-14:37 u
Uitslag verkiezingen
De tellers melden dat er een aantal afwijkingen van het totaal aantal stemmen zijn, voor de uitkomst
niet relevant. De vergadering gaat akkoord met de uitslag.
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Met deze uitslag zijn alle kandidaten aangenomen. De uitslag voor het bestuur is een advies aan de
ledenraad, momenteel bestaande uit Peter Braun, Sjors Krebbeks, Maarten Lensink, Arnoud Siegers
en Anita van Wijk. De ledenraad hoopt donderdag 24-01 een beslissing te nemen over de
benoeming van de bestuurskandidaten. Binnen de statuten van 2010 worden kascommissie en
presidium door de ALV benoemd. De leden van de Raad van Toezicht zullen pas in functie komen
als de nieuwe statuten bij de notaris zijn gedeponeerd.

Politiek leiderschap/woordvoerderschap
Leontien Werner-Wafelman heeft dit op de agenda gezet met het oog op eventuele tweede kamer
verkiezingen.
Matthijs Pontier ligt toe dat indertijd een werkgroep zich heeft bezig gehouden met het vaststellen
van een profiel van de lijsttrekker. Er waren verschillende scenario's. Gertjan Kleinpaste vindt het
volgens de nieuwe statuten een taak van het bestuur om een voorstel te formuleren voor de
volgende ALV.
Gertjan Kleinpaste wil bij eerstvolgende bestuursvergadering de nieuwe statuten depositieklaar
maken.
Provinciale Staten/Waterschapsverkiezingen
Gertjan Kleinpaste: zou het verstandig zijn om in die provincies waarin Code Oranje deelneemt als
PPNL steun te betuigen?
Sjoerd de Boer: is akkoord met stemadvies vanuit de lokale afdelingen, maar is aarzelend t.a.v.
landelijke steun met het oog op concurrentie bij landelijke verkiezingen.

Danny Werner: bij de waterschapsverkiezingen staan individuele piraten op de lijst met de Groenen,
provinciale staten met code oranje meedoen. Voelt mee met Sjoerd. Bestuur PP Amsterdam geeft
geen advies.
Kandidaten zijn binnenkort terug te vinden op kiesraad.nl vanaf 4 februari.
Marcel Sondaar pleit voor een stemadvies.
Maarten: Eigen geluid is belangrijk – vele bewegingen zijn voorbij gekomen en versnipperd. Zaak
is om te proberen elkaar over de kiesdrempel te helpen. Het bestuur kan een besluit nemen in deze
strategische kwestie.
Bij acclamatie wordt het voorstel aangenomen om individuele piraten op lijsten te steunen.
Europese verkiezingen
Gertjan Kleinpaste zou niets liever dan meedoen. Het huidige bestuur vindt dat, mede op
budgettaire gronden, niet haalbaar als zelfstandige partij. Matthijs Pontier is op zoek geweest naar
samenwerking. Er wordt o.a. gesproken met Diem.
Edwin IJsman vraagt naar de werkgroep PP EU. Er is geen lid daarvan aanwezig. We zouden
succesvolle buitenlandse piratenpartijen kunnen bezoeken als voorbeeld.
Matthijs: wordt gesproken met andere burgerbeweging, bv. Diem
Elbert Kaan: vandaag is door Duitsers aangekondigd dat ze zelfstandig willen blijven. Mogelijk
komen er 3-4 piraten in het Europarlement. De Piratenpartij is een internationale beweging.
Sjoerd: stelt voor het kieskompas voor de Europese verkiezingen onder loep te leggen.
Ji Yong: wil met internationaal opererende piraten in contact komen.
Maarten van der Pol waarschuwt voor het geven van onhaalbare opdrachten aan het bestuur.
Internationale betrekkingen
Danny Werner: diverse piraten hebben internationale contacten. Elbert was ooit internationale
ambassadeur. Onderlinge afstemming is zinvol.
Edwin IJsman: het niet duidelijk hoe het afgelopen jaren is geweest. Bij de ALVin 2012 was er een
verkiezing voor de werkgroep internationaal. Hij stelt voor om structuur aan te brengen.
Gertjan stelt voor: internationale werkgroep onder verantwoordelijkheid bestuur, goedgekeurd door
de ALV.
Moties
Geen
Rondvraag
Danny Werner is blij als er secretariële ondersteuning voor de partij komt. Besluit is genomen en
budget is voorhanden.
Peter Braun roept op om te komen flyeren tijdens Pink Pop, een slaapplaats is voorhanden.
Belangstellenden kunnen met hem contact opnemen.
Sjoerd de Boer vraagt of mensen grafici kennen voor ondersteuning bij flyers.
Maarten van der Pol meldt dat de begroting voor secretariële ondersteuning 10.000 Euro per jaar
was, dit is te weinig voor ondersteuning van de werkgroepen naast het bestuur.
Peter Braun: i.v.m. de Ambi status van de PPNL, kan via de gemeente een vacature worden uitgezet
voor een vrijwilliger.
Dmitri Schrama adviseert om de meeste energie te steken in het aantrekken van mensen.
15:40 u sluiting, waarna de voorzitter een fles rum ontvangt.

