
Piratenpartij Nederland ALV 2022 26 Juni
Amsterdam 26 juni, 2e Passeerdersdwarsstraat 9-11

Aantekeningen (Highlights) (Astrid en Danny) vanaf YouTube https://youtu.be/QVsu-
xmFH94
Er zijn géén notulen gemaakt. Alleen de opmerkingen die helder nabij een microfoon zijn 
gemaakt waren verstaanbaar.
Presentaties waren niet leesbaar.
Tips voor de volgende ALV:  maak van tevoren afspraken over 

• Wie het maken van notulen op zich neemt, en 
• Wie erop let dat de (audio)-log volledig is, dus mensen hun vraag of opmerking mèt 

microfoon laten herhalen.
• Presentaties delen, liefst links ernaartoe ook bij de youtube video
• Een instructie voor de (in)sprekers: microfoongebruik en indien gewenst 

zichtbaarheid.
• Presidium: publiceer de conceptagenda een maand voor de ALV

Edy (presidium) opent 12:30 de vergadering.
Gastheer Andrel doet huishoudelijke mededelingen

Presentaties, onder meer:

• Wie is wie door Edy
• https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2022/07/ALV-26juni2022-Whos-Who-in-

Piratenland.pdf
• Ledenraad
• Presidium
• Kascommissie
• Beroepscommissie
• Vertrouwenspersoon Peter Braun

• Verantwoording en reflectie door Mark van Treuren (voorzitter)
• https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2022/07/PresentatieVZ2022ALV.pdf
•

• Afgelopen jaar heeft het bestuur hard gewerkt aan het op orde krijgen van 
interne zaken als de administratie, inschrijving in de Kamer van Koophandel 
en registratie bij de Kiesraad. En wat nog belangrijker is, er is gewerkt aan een 
goede sfeer binnen de partij. De volgende klus is het vernieuwen van de 
statuten. 

• Het bestuur heeft gestreefd naar meer autonomie in de actieve groepen: Van 
werkgroepen zonder naar commissies mèt eigen budget. 

• Webshop: Binnen een week moeten afdelingen kunnen worden gefaciliteerd 
met campagnemateriaal. 

• Het geld van de inzamelingsactie voor Oekraïne is gebruikt voor transport van 
medicijnen naar Oekraïne. Mark heeft zelf een aantal van deze reizen 
gemaakt. Meer donaties zijn nog zeer welkom.

•
• GR2022

• Resultaten: 1 Zetel in Enkhuizen en 4 in Amsterdamse stadsdelen (N, 
W, NW en O).  Samenwerken werkt - Delft met STIP (Studenten in de 
Politiek), Amsterdam met Basisinkomenspartij en de Groenen. 

• Ook in gemeentes waar het niet is gelukt om een zetel te bemachtigen 
was de ervaring leerzaam en de sfeer goed.



• Het bestuur van PPU (Utrecht) heeft na de GR2022 het bijltje erbij 
neergelegd. De verwachting is dat zij de "inboedel" (vereniging, 
bankrekening) iom met PPNL bestuur aan PP Delft zullen 
overgedragen.

  

• Penningmeester René de Torbal doet financieel verslag over TK jaar 2021.  
• Ledenadministratie opgeschoond. Aantal mogelijke leden van 1500 in 2020 

naar 867 nu.
• Korte discussie over beleid achter het te gelde maken van 0,42 BTC (de helft): 

we zijn geen beleggingsclub; wat we hebben geven we liefst uit aan effectief 
campagne voeren. We hebben sympathie voor organisaties de BTC als 
betaling accepteren.

• Begroting 2022
• Naar aanleiding van de prognose 2023 is er discusie over meedoen in welke 

Provincies/welke Waterschappen
• Contributieverhoging
• https://wiki.piratenpartij.nl/begroting:jaarcijfers

13.56 Marcel kascommisie
Goedkeuring jaarrekening door kascommissie en decharge oud bestuur door ALV komt in 
najaarsALV aan de orde. 

Begroting 2022: geen ledengroei opgenomen, want stabilisatie ledenaantal is al een hele klus. 
Dit jaar is ledenbestand voor et eerst sinds jaren opgeschoond. 
Joeri: wat doen we met leden die niet meer kunnen betalen? Antwoord: betalingsregeling 
aanbieden. We heben 1.000 leden nodig om subsidie te kunnen krijgen in het geval dat we 
een kamerzetel halen. Het doel is 1.500 leden.

Joeri Evers is sinds een half jaar secretaris.   
Het secretariaat gaat om kennisbehoud en ledenbehoud. We hebben nu 865 leden, 561 zijn er 
uitgeschreven.  
Wat is de reden van het stoppen met lid zijn? Negatief algemeen over politiek en wijze van 
contact komen het meest voor.

14.10 pauze

14.28 Permanente campagne commissie - Edgar van der Staaij
https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2022/07/PCC-producten-PPNL-2022.pdf
zie presentatie. We werken agile, op Trello borden. Organogram komt op website.  Interne 
processen moeten op orde zijn zodat nieuwe leden goed kunnen worden ontvangen. Doel is 
om meer dan 1.000 leden te krijgen.
We willen door Piratenzenders gepromoot worden. 
YT 2:09
Ward: hoe kunnen we de Signal/e-mail communicatie stroomlijnen? Edgar: ik hou niet alle 
groepen bij. Wel staat er al veel op Trello.
Rene de Torbal: de nieuwsbrief is het communicatiekanaal (van het bestuur) naar de leden. 
PCC neemt niet de nieuwsbrief over.
Saira: Kan er meer aan jongeren (16,17 jaar) worden gedaan? Die zijn wel geïnteresseerd.

Merwin PCC: 2.19.00 (14.47) zie presentatie
https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2022/06/Presentatie-PCC-plannen.pdf ,Draaiboek 
verkiezingen.



Ledenraad en statuten 2.25.30 (2:55 op klok)
Wietze presenteert de nota van uitgangspunten. We willen een ledendemocratie.
https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2022/06/NotaStatuten2022.pdf

Contributie: Diverse verhogingsvoorstellen.  Vanuit het bestuur 3 opties.
Niet over gestemd. Dit onderwerp gaat naar najaarsALV

2:44 Stemprocedure.
Vacatures waarover stemmingen.
Bestuur (1 jaar):
    Pejman Darvish-Zadeh
    Joeri  Evers
    Edgar van der Staay
    Mark van Treuren
Ledenraad (3 jaar)
    Astrid Abendroth
    Wietze Brandsma
    André Linnenbank
    Matthijs Pontier
    Saira Sadloe
Leontien stond ten onrechte op het stemformulier (had niet gesolliciteerd) 
Presidium:
    Edy Bouma
    Ward van Riel
Kascommissie:
    Jeroen van Laar
    Ricardo Tetteroo

Hervatting: (YT 3:23) 15:51
De ALV draagt alle sollicitanten voor ter bekrachtiging door de ledenraad.

Er zijn geen Moties

Ledenenquete. 
Grote respons (138). De piraten zijn erg divers. Nadere uitwerking volgt.
https://piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2022/06/Presentatie-Ledenenquete.pdf

3.37 (16.05)
Evaluatie Gemeenteraadsverkiezingen
Gemeenteraadsevaluatie staat op een trellobord. Het komt in presentatie
Amsterdam heeft in Gemeenteraadsverkiezing samengewerkt met de Basisinkomenspartij en 
De Groenen. Resultaten zie boven
André legt de leden een keuze voor:
Bij de komende Provinciale Staten verkiezingen 2023: gaan we dan weer samenwerking aan 
met andere partijen? Merwin wil liever niet samenwerken.
Mark doet oproep: als je mee wilt doen met Waterschapsverkiezingen/PS meld je dan bij het 
bestuur. 
Oproep van David: denk nu alvast aan de Europese verkiezingen. Welke onderwerpen wil je 
in het Europese verkiezingsprogramma? En wil je daar aan meeschrijven?

12,5 jarig Jubileum en ledenweekend



16-18 september, voorlopig thema Samenwerking versus autonomie. Edy suggereert "visie en 
richting van de partij".
Je kan kamperen op het terrein, met lekker groot centraal gebouw. Harskamperdennen in 
Kootwijk.

David doet oproep om lichte ondersteuning voor het piratenpodcastprogramma "onlinehof" 
na Buitenhof op zondag.

Om 16.30 wordt de vergadering gesloten.

 


