
Notulen ALV Piratenpartij zaterdag 15 juni 2019 
 
Notulisten: Saskia Soller en Leontien Werner-Wafelman 
Aanvang:  13.30  
 
Begint met een punt van orde. Verzoek van het interim bestuur om als eerste over de 
motie “Herstellen bestuur in functie” te stemmen. 
Michiel: Punt van orde: eerst het EP verhaal bespreken en dan de motie. 
Edwin: Er zijn 2 moties ingediend die in strijd zijn met de statuten. Vraagt het 
presidium om deze te schrappen. Ledenraad moet het bestuur benoemen. 
David: Ledenraad adviseert aan de ALV. 
 
Stemming over naar voren halen van de motie “Herstellen bestuur in functie”. 
Uitslag: Aangenomen 
 
Stemming over vergadervolgorde: eerst deelname Europese verkiezingen en dan de 
motie behandelen. 
Uitslag: Aangenomen  
 
Verslag vorige ALV: goedgekeurd 
 
Gang van zaken verkiezingen Europees Parlement (EP2019) 
Gertjan: Bestuur heeft besloten deel te nemen. Er waren 2 criteria voor  deelname en 
aan beide criteria was voldaan. Het bestuur is binnen de scenario’s en voorwaarden 
gebleven. 
Edwin: Bestuur heeft in strijd met de statuten gehandeld. 
Bjorn: Vraagt om uitleg over de wijze waarop het ontslagen bestuur het meedoen van 
aan de Europese verkiezingen erdoor heeft gedrukt. 
Ji Yong: Ledenraad mag het bestuur alleen ontslaan als het bestuur de partij heeft 
benadeeld en dat is niet gebeurt. 
Edwin: Vraagt om uitleg van de kiescommissie en de weg ernaar toe. 
Bjorn: Bestuur heeft de partij wel benadeeld. 
Gertjan: Ledenraad heeft de partij benadeeld. 
 
Motie: “De ledenraad heeft het morele mandaat gehad om het bestuur terug te fluiten” 

• Uitslag: 28 stemmen voor, 22 stemmen tegen. 
• Motie is aangenomen. 

 
Motie: “Herstellen bestuur in functie” 
Volledige tekst: “De algemene ledenvergadering van de Piratenpartij in vergadering 
bijeen op 15 juni 2019 te Ede spreekt uit dat de vergadering het besluit van de 
ledenraad om het bestuur (bestaande uit Leontien, Ji Yong, Sjoerd en Gertjan) te 



ontslaan wordt betreurd en wenst dat dit bestuur, in november 2018 gekozen door de 
algemene ledenvergadering, wordt herbenoemd en haar taken hervat.” 
 
Gertjan: Bestuur heeft rechtmatig gehandeld  en is onrechtmatig weggestuurd. 
Delft: Ledenraad is het hoogte orgaan en heeft juist gehandeld. 
Michiel: Vraagt wat er gebeurt met de overige vacatures als het bestuur weer wordt 
aangesteld. 
Rico: Vraagt zich af hoe de ALV de ledenraad kan omzeilen door nu te stemmen om 
het bestuur weer te installeren.  
GertJan: Zolang er geen nieuwe statuten zijn vastgesteld valt de partij nog onder de 
oude statuten. Maar we moeten wel handelen conform we naar toe willen.  
Michiel: Stemmen over de motie is van belang. Ledenraad houdt de nieuwe statuten 
niet tegen. Ledenraad heeft het bestuur voorgesteld om de fouten uit de statuten te 
halen, maar het bestuur is nu aan zet. 
Edwin: Bij samenwerking kan je er samen uitkomen; lukt dit niet dan moet je de 
regels volgen. Op deze manier is het de fout van het bestuur. 
Ji Yong: De geest van de wet kan altijd door de rechter worden toegepast. Het is 
flauw om naar het bestuur te wijzen dat handelde onder tijdsdruk. 
 
Stemming motie “Herstellen bestuur in functie” 

• Uitslag: 23 stemmen voor en 29 stemmen tegen. 
• Motie is verworpen. 

 
Gert Jan: Geeft aan geen rol meer binnen de partij te willen vervullen en verlaat de 
vergadering. 
 
Presentatie van de kandidaten 
Er zijn een paar wijzigingen op het formulier van de stemmingen: 

• Bestuur: Gertjan Kleinpaste moet er af. 
• Ledenraad: Jan Best moet er af en Wietze Brandsma verschuift van 

Beroepscommissie naar Ledenraad. 
• Beroepscommissie: Bart Steenbergen komt er bij. 

 
Uitslag stemmingen: 

• Totaal aantal ingeleverde stemformulieren: 55 
• Blanco stemmen en onthoudingen zijn niet meegeteld. 

 
Bestuur: 
Ji Yong Dijkhuis:  32 stemmen voor en 19 stemmen tegen: verkozen 
Michiel Dulfer:  31 stemmen voor en 20 stemmen tegen: verkozen 
Renko Koppe:   36 stemmen voor en 14 stemmen tegen: verkozen  
Rico Brouwer:  30 stemmen voor en 24 stemmen tegen: verkozen 
René de Torbal  35 stemmen voor en 10 stemmen tegen: verkozen 
Sjoerd de Boer:  31 stemmen voor en 21 stemmen tegen: verkozen 



Leontien Wafelman: 23 stemmen voor en 26 stemmen tegen: niet verkozen 
Stach Vermeulen:  26 stemmen voor en 18 stemmen tegen: verkozen 
David van Deijk:  36 stemmen voor en 11 stemmen tegen: verkozen  
 
Ledenraad: 
André Linnenbank: 31 stemmen voor en 19 stemmen tegen: verkozen  
Matthijs Pontier:  30 stemmen voor en 23 stemmen tegen: verkozen 
Astrid Abendroth:  34 stemmen voor en 17 stemmen tegen: verkozen 
Abram Kleijweg:  52 stemmen voor en   0 stemmen tegen: verkozen 
Wietze Brandsma:  36 stemmen voor en 17 stemmen tegen: verkozen 
 
Beroepscommissie: 
Jan Best:   45 stemmen voor en   6 stemmen tegen: verkozen 
Peter Roozemaal:  32 stemmen voor en   7 stemmen tegen: verkozen 
Bart Steenbergen:  35 stemmen voor en 17 stemmen tegen: verkozen 
 
Kascommissie: 
Dick Swiers:   52 stemmen voor en   0 stemmen tegen: verkozen 
 
Vacatures: 

• Webshop: graficus voor 2 uur per week. Nog geen sollicitaties binnen. Als je 
interesse hebt graag contact opnemen met Henk. 

• Permanente Campagne: vertalers nodig Engels naar Nederlands. Zijn vooral 
artikelen die vertaald moeten worden. Bij interesse graag melden bij Sjoerd. 
Misschien ook nog een Duits naar Nederlandse vertaler nodig. 

• Werven van vrijwilligers bij de start van de studentenweken. Mocht je hierbij 
willen helpen graag contact opnemen met Leontien.  

 
Activiteiten van de Permanente Campagne 
Wietze Brandsma geeft hierover een presentatie. Deze staat online. 
 
David van Deijk: nodigt iedereen uit voor de PC vergaderingen iedere woensdag 
vanaf 20:30u op Mumble en roept vertalers voor blogs van de Europese Piraten op 
zich te melden bij de werkgroep-redactie. 
Danny Werner: rekent voor dat we per aanwezige van de ALV 2000 vrijwilligers 
moeten aantrekken om 1 zetel in de Tweede Kamer te krijgen. 
Sjoerd de Boer: noemt dat 26 gemeentes interesse hebben getoond om mee te doen 
met het wietexperiment. Hij ziet graag dat er een werkgroep komt om hier binnen en 
buiten de partij aandacht voor te vragen. 
Frank Bouwens: wijst op een foto in Wietze’s presentatie, met hierop een actiegroep 
op de trappen van de Amsterdamse UB, die uit evenveel Piraten als Bronies bestaat. 
Hij verzoekt om deze foto niet meer op de website van de Piratenpartij te tonen. 
Verder vraagt hij zich af waarom er zo weinig Piraten deelnamen aan demonstraties, 
terwijl hij met veel Bronies kwam. 
Bart Steenbergen: wijst op de gratis verkiezingsborden. 



Rico Brouwer: vraagt waarom de Permanente Campagne geen campagne heeft 
gevoerd op zijn interviews met o.a. Europese Piraten (10.000en viewers). David van 
Deijk antwoordt dat er wel gecommuniceerd moet worden en dat Rico welkom is om 
mee te doen met de vergadering van Permanente Campagne. Sjoerd de Boer voegt 
hier aan toe dat de Permanente Campagne voor samenwerken staat. Rico Brouwer 
zegt dat de interviews zijn gemaakt in samenwerking met PPI.  
 
De motie “Op volle kracht vooruit” van Gertjan Kleinpaste, André Linnenbank en 
Matthijs Pontier wordt teruggetrokken. 
 
Edwin IJsman ligt de motie “Sekswerk” toe. Geert-Jan Meewisse noemt dat dit de 
enige motie is met politieke inhoud. Rico Brouwer heeft bezwaar dat nu al het 
verkiezingsprogramma wordt bepaald voor piraten die over 2 jaar lid zijn. 
Marsel wijst erop dat sekswerkers ook beschermd moeten worden. Edwin IJsman 
noemt dat in het ‘Nordic model’ de criminaliteit juist toeneemt. 
Stemming: de motie wordt bij acclamatie aangenomen. 
 
De motie “Interne Communicatie” wordt toegelicht door Gijs Peskens. Er wordt 
gezocht naar alternatieven voor Signal. Peter Braun vraagt of niet alles op één 
medium kan. Michiel Dulfer vraagt de werkgroep om het bestuur geen opdracht te 
geven, maar het zelf te doen. Hij is tegen deze motie. Gijs Peskens denkt dat een 
door de ALV bekrachtigde werkgroep meer mandaat heeft. Na discussie wordt de 
motie gewijzigd in een verzoek om steun van de ALV. 
Stemming: de motie wordt bij acclamatie aangenomen. 
 
De motie “Wachtwoordbeleid” wordt toegelicht door Sjoerd de Boer. Edwin 
IJsman vindt dat het onderbrengen van een kopie van het wachtwoord bij het bestuur 
zou kunnen leiden tot misbruik door bestuurders. Gijs Peskens wijst erop dat een 
backup nodig is. Sjoerd de Boer noemt dat ICT de enige stabiele factor is geweest de 
afgelopen jaren. Daarom zou het beheer van de wachtwoorden bij ICT moeten liggen. 
Michiel Dulfer vraagt of de implementatiedetails uit de motie kunnen. Geert-Jan 
Meewisse wil dat de implementatie zodanig gebeurd dat de controlefuncties door de 
controle-organen worden gerespecteerd. De indieners gaan met beide voorwaarden 
akkoord.  
Stemming: de motie wordt bij acclamatie aangenomen. 
 
 
Rondvraag 
 
Peter Braun: doet geen oproep voor Pinkpop. Wel vraagt hij of de ALV dichter bij 
Utrecht of Amsterdam gehouden kan worden i.v.m. reistijd. Edy Bouma nodigt 
aanwezigen uit om suggesties te doen voor een locatie. 
Sjoerd de Boer: complimenteert het Presidium voor de organisatie. Helaas zijn er 
geen reacties op vacatures voor het Presidium gekomen. Sander Plas roept 
belangstellenden op om te solliciteren. 



Ji Yong Dijkhuis: vraagt zich af wat de drie kandidaten die zich als team verkiesbaar 
hadden gesteld verder gaan doen gezien de uitslag van de bestuursverkiezing. Renko 
Koppe gaat er van uit dat zij binnenkort met alle voorgedragen kandidaten in overleg 
gaan. Hij verwacht een constructief overleg. 
René de Torbal: vraagt aandacht voor zijn ingezonden stuk over privacy. Hij vraagt 
of meerdere mensen met hem willen meedenken, om een manifest te creëren. 
Jan Best: wijst op Helma de Boer, die graag werkt voor de Piratenpartij. Ook hij 
bedankt het Presidium voor de rustige wijze van voorzitten. Hij spreekt zijn zorgen 
uit over het functioneren van een bestuur met daarin een driekoppig team. Hij biedt 
zijn diensten aan om dit te begeleiden. 
Peter Braun: vraagt nog om flyeraars bij de Inkom in Maastricht. 
 
Om 18.00u  sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Verslag: 

• 16 juni 2019: Leontien Werner-Wafelman 
• 22 juli 2019: Saskia Soller 

 
Akkoord Presidium (28 juli 2019): 

• Edy Bouma: (vergaderingsvoorzitter) 
• Sander Plas 

 
 
 


