Notulen ALV Piratenpartij zaterdag 9 november 2019

Locatie
Notulist
Aanvang
Einde
Presidium

: Ede, De Fietser
: René de Torbal
: 13.00
: 16:00
: Edy Bouma (voorzitter), Sander Plas (algemeen, secretaris)

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen/Verzoeken
3. Vaststellen Agenda
4. Vaststellen Notulen ALV 15-06-2019
5. Presentatie van kandidaten presidium en eventueel aanvullende leden ledenraad
6. Q&A kandidaten
7. Verkiezing presidium en eventueel ledenraad
PAUZE
8. Uitslag Verkiezingen
9. Behandeling moties
10.
Tweede Kamerverkiezingen 2021
11.
Rondvraag
12.
Afsluiting
1. Edy opent de vergadering, nadat ook laatkomers zijn gearriveerd. Live streaming
verloopt niet soepel.
2. Mededeling: David van Deijk wil aan eind v.d. vergadering vrijwilligers bedanken.
3. Agenda vastgesteld.
4. Notulen vorige ALV:
- Danny: EP2019 is niet geëvalueerd op vorige ALV. Stelt tekst voor dat
”deelname verkiezingen” wel is besproken, maar niet de verkiezingen zelf.
- André Linnenbank stelt tekstwijziging voor. Bestuursleden zijn niet verkozen,
maar “voorgedragen aan de Ledenraad”
- Astrid Abentroth stelt meer detaillering over gang van zaken tijdens ALV voor.
Voorzitter wijst dit af op basis van argumenten als De context zal op papier
nooit goed tot uiting komen, of veegt te veel detaillering van context om

gebeurtenissen tijdens de vergadering goed te kunnen interpreteren. Notulen
dienen vooral voor het weergeven van besluiten.
- Danny: Niet ieder lid hoeft 2000 leden te vinden, maar 2000 stemmers.
- Notulen zijn goedgekeurd met bovenstaande aanvullingen/wijzigingen.
1. Kandidaten Presidium/Ledenraad
- Tot begin vergadering geen kandidaten gemeld voor Presidium of Ledenraad
- Sander geeft aan door gebrek aan tijd op korte termijn functie over te willen
dragen.
- Leontien Wafelman stelt zich tijdens de vergadering alsnog kandidaat voor
lidmaatschap Presidium.
1. Geen vragen aan kandidaat.
2. Stemming: Wel of geen benoeming door acclamatie. Bij nee, volgt schriftelijke
stemming.
- Uitslag: Minimaal 1 persoon stemde tegen, met als reden dat geheime stemming
geen sociale druk legt. Uitslag: Er dient schriftelijke stemming plaats te vinden.
- Stemming: De enige kandidaat wel of geen goedkeuring voor lidmaatschap
Presidium.
1. Uitslag:
- 29 voor, 0 tegen, 3 blanco
- Leontien is benoemd in Presidium per direct.
- Oproep van Ledenraad voor meer kandidaten.
- Hier zal volgende ALV weer aandacht aan gegeven worden.
1. Moties
- Geen moties
1. Tweede Kamer 2021
- Suggesties worden gedaan voor thema’s zoals duurzaamheid en andere
verbreding van het PP programma
- Er wordt verwezen programma TK2017 en EP2019
- Veel wordt verwacht van Permanente Campagne (PC). Op woensdag avond zijn
de vergaderingen van PC via Mumble te volgen voor iedere belangstellende.
- Oproep om z.s.m. een programma commissie samen te stellen
- Ledenraad (LR) zal voor eind 2019 met voorstel voor programmacommissie
komen.
- Björn roept op tot verscherpen programma
- René de Torbal stelt voor om begin 2020 een extra vergadering te houden voor
alle leden met als enige onderwerp TK2021

- Bob Verburg stelt voor om een info streaming naar zijn Facebook groep te
streamen. Dit voorstel wordt niet overgenomen.
- Oproep om z.s.m. een lijsttrekker/partijleider te zoeken
- Oproep om leden enquête te realiseren om input te genereren vanuit de leden.
Marcel en René pikken dit op.
- Matthijs Pontier stelt voor om net als in Amsterdam Your Priority als format
voor de hele PP te gebruiken
- Oproep om ook nu al aandacht aan Gemeenteraadsverkiezingen 2022 te geven.
- Dmitri doet beroep op vertrouwen en verantwoording binnen de partij.
- Dmitri, Saskia en Bjorn delen mede dat ze zich met zijn drieën kandidaat stellen
voor Waterschap, Gemeenteraad en Provinciale Staten Utrecht c.q. Provincie
Utrecht
- JiYong Dijkhuis brengt Social Media Team onder de aandacht
- Renko Koppe benadrukt bottom up structuur PP en ziet TK en GR niet los van
elkaar
- André Linnenbank meldt dat hij zich beschikbaar stelt als kandidaat voor
Waterschap Noord-Holland
1. Rondvraag
- David van Deijk (namens bestuur) bedankt aanwezige vrijwilligers met een
presentje
- René de Torbal doet oproep voor vrijwillige wetenschappers/aspirant
wetenschappers voor het Wetenschappelijk Bureau. WB heeft onafhankelijk
karakter en zal verder uitgroeien tot Stichting gelieerd aan PP die landelijk
werkt. Sollicitaties via wb.utrecht@piratenpartij.nl
1. Afsluiting

