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Voorwoord
Dit is het jaarverslag van 2019. Dit was een roerig jaar dat begon met een grote uitdaging. In mei
2019 vonden verkiezingen voor het Europees Parlement plaats en pas laat werd besloten om hier
aan deel te nemen. Het bestuur dat besloot om deel te nemen kreeg niet de volledige ondersteuning
van de achterban en werd door de Ledenraad naar huis gestuurd. Na een periode met een interim
bestuur werd op 15 juni een spoed ALV werd georganiseerd om een nieuw bestuur te kiezen. Wij
kunnen dus niet ontkennen dat de Piratenpartij af en toe in woelige baren terecht komt en dat
onenigheid over de koers van de partij een terugkerend thema is. Dit laat zien dat de partij nog
steeds ontwikkeling is en onze identiteit en de koers niet in beton is gegoten. De Piratenpartij is een
vereniging van onze leden, van jou. Wij proberen het meepraten en meedenken op alle niveaus te
stimuleren en te faciliteren. Die ambitie is groot en gaat gepaard met kinderziektes. Wij nodigen
ieder uit om toch mee te blijven denken. Wij hebben ten slotte nog steeds de allermooiste principes
en doelstellingen in het politieke landschap. Wij strijden voor burgerrechten en zelfbeschikking. Wij
willen iedereen in Nederland en wereldwijd betrekken bij de regels en uitvoering van beleid dat
ieders leven beïnvloedt. Dat is ook wat ons bindt en waar wij voor strijden.
Wij bedanken al die leden, vrijwilligers en andere Piraten die onze partij verder brengen dan de
zichtbare horizon.
Namens het bestuur 2021,

René de Torbal, penningmeester
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Piratenpartij Nederland (PPNL)
De Piratenpartij staat voor de vrije informatiesamenleving. Wij willen de burgerrechten beschermen
in deze tijd van digitalisering waarin het steeds makkelijker wordt in te breken in de privacy van de
burgers. De Piratenpartij is een grassroots beweging die staat voor invloed van de burgers op de
politiek en maatschappij door middel van het vrij delen van informatie. Direct, dus niet via
lobbygroepen. De hervormingen die wij nastreven zullen een grote invloed op onder andere cultuur,
zorg, onderwijs, innovatie en de economie uitoefenen. Centraal in ons denken staat het idee van de
‘commons’: niet alles is van iemand, er zijn ook dingen van ons allemaal, die niet verkwanseld mogen
worden aan een particulier of commercieel belang.
In de grassroots filosofie past ook dat afdelingen een zekere vrijheid hebben om ideeën zelf uit te
voeren, eigen campagnes te organiseren en leden aan zich te binden.
De organisatiestructuur bestaat er uit dat een landelijk bestuur de dagelijkse leiding heeft en de
Ledenraad stelt de uitgangspunten van de partij vast.
Uitvoerende werkzaamheden namen Ledenraad of bestuur worden veelal door commissies of
werkgroepen uitgevoerd.
Zo is er de werkgroep Permanente Campagne, die continue bezig is om het gedachtengoed van de
partij uit te dragen, waarbij, zeker in verkiezingstijd een grote verantwoordelijkheid ligt bij deze
werkgroep.
Speciale vermelding verdienen commissies als de kiescommissie, programmacommissie en de
kascommissie.
Ook andere commissies en werkgroepen zijn essentieel om de daad bij het woord te voegen. De
vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.
Leden
De Piratenpartij is een vereniging waar iedereen (met heel zeldzame uitzondering) lid van kan
worden. Leden betalen een jaarlijkse contributie die in 2019 is vastgesteld op €19,84, net als het jaar
er voor. Het bedrag is gebaseerd op de titel van het boek “1984”van George Orwell.
Hieronder een tabel met de ontwikkeling van het ledental.
Leden 2019
Aantal
Aantal leden per 1-1-2019
1590
Aantal leden per 31-12-2019
1665
Aantal nieuwe leden
238
Aantal uitgeschreven leden*
163
Netto toename
75
*) Deels door opzegging en deels door opschoning van het ledenbestand, door onder andere
verwerking van opzeggingen van voor 2019.

Pirate Parties International (PPI)
De Piratenpartij Nederland is lid van de Pirate Parties International (PPI), een internationale
overkoepelende organisatie voor Piratenpartijen wereldwijd. De PPI maakt de Piratenpartij de eerste
politieke partij die niet alleen internationaal samenwerkt, maar daadwerkelijk een wereldwijde
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organisatie is. Ondanks dat deze partijen onafhankelijk van elkaar opereren en hun eigen
standpunten verdedigen delen zij de dezelfde uitgangpunten.

European Pirate Party (PPEU)
In april 2012 kwamen 25 Piratenpartijen de Verklaring van Praag overeen, waarin de basis werd
gelegd voor intensieve samenwerking tijdens de Europese verkiezingen in 2014. Op 4 september
2013 zijn in Luxemburg de statuten en het manifest getekend en op de PPEU conferentie op 21 maart
2014 in Brussel is het bestuur voor de eerste keer verkozen en is het oprichting een feit.
PPEU deed als onderdeel van de alliantie The Greens/European Free Alliance (Greens/EFA) met de
verkiezingen voor het Europees parlement en behaalde 4 zetels, waarvan 3 geleverd door Czech
Pirate Party en 1 zetel door Pirate Party Germany.

Europese verkiezingen 2019
Op Nederlands niveau werd deelgenomen aan de Europese verkiezingen door een lijstverbinding van
de politieke partij VandeRegio en Piratenpartij Nederland. Op de gecombineerde lijst “Vanderegio &
Piratenpartij” stonden mensen namens Piratenpartij met jarenlange ervaring in bijvoorbeeld
onderzoek en ICT. Daarnaast stonden op de lijst ook mensen met ervaring in de lokale politiek die die
ervaring naar Europa willen brengen.
Er zijn twee belangrijke redenen waarom we Nederlandse vertegenwoordigers van VandeRegio &
Piratenpartij in het Europees Parlement wilden. Aan de ene kant om voor die dingen die echt in
Europa moeten worden beslist mee te beslissen en wij meer kennis in huis hebben dan de
beroepspolitici. Dossiers zoals privacy en al die andere issues waar het belang van de Europese kiezer
haaks staat op dat van de “big five” van het internet, big pharma, de fossiele brandstof industrie, of
andere grote multinationals. De andere reden is dat er heel veel is dat juist niet op Europese schaal
moet worden besloten. Dan willen we in het parlement juist de beslissingsbevoegdheid weer
teruggeven aan landen, regio’s, steden en dorpen, of zelfs aan individuele burgers.
6 van de 20 kandidaten werden geleverd door Vanderegio, 13 door de Piratenpartij en 1 kandidaat
vertegenwoordigde beiden.
The Common European Elections Programme (CEEP) vormde de basis.
Het tijdschema was:
-

2 april GO/NO GO, alle potentiële kandidaten moesten bij het bestuur bekend zijn,
9 april inleveren kandidatenlijsten en ondersteunende handtekeningen (30 voor Nederland),
23 mei verkiezingen

Funding
De funding van de deelname en campagne vond plaats via een succesvolle crowdfunding actie, onder
andere d.m.v. een ‘triple or nothing’ constructie: In het geval dat we werkelijk een zetel zouden
halen gold dan: Alleen voor de eerste € 11.250.- (het borgbedrag voor de aanmelding, H12) die
binnenkomt geldt triple or nothing, het meerdere wordt (als dat is verzocht) enkelvoudig
terugbetaald. We streven natuurlijk wel naar meer. Een bedrag van bij voorkeur €25.000 zou ook
ruimte geven voor betaalde media-aandacht, events en campagnemateriaal.
Verkiezingsresultaat
Uiteindelijk heeft de combinatie Vanderegio/Piratenpartij 0,2 % van de stemmen gekregen.
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De verkiezingsresultaten door de tijd zijn weergegeven in deze tabel:
Jaar
Verkiezingen
2010
Tweede Kamer
2012
Tweede Kamer
2017
Tweede Kamer
2019
Europees Parlement
*) Kandidaat van Vanderegio

Lijsttrekker
Samir Allioui
Dirk Poot
Ancilla van de Leest
Sent Wierda*

Aantal stemmen
10471
30.600
35.478
10.724

Resultaat (%)
0,11
0,32
0,34
0,20

Piratenpartij Nederland: Organen
Piratenpartij Nederland is opgericht in en is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
De partij kent statutair 6 organen:
-

Presidium
Ledenraad
Partijbestuur
Beroepscommissie
Algemene Leden Vergadering
Afdelingen

De ledenraad is het hoogste orgaan

Piratenpartij Nederland: Bestuur
Het Partijbestuur
Het partijbestuur is belast met de algemene leiding van de partij en het uitvoeren van alle taken en
bevoegdheden die aan het partijbestuur zijn toegewezen. Zij voert de dagelijkse leiding van de partij.
Het aantal bestuursleden bestaat uit 3-9 leden en worden benoemd voor 1 jaar.
Bestuursleden
Tot de ALV van 20 januari 2019 bestond het bestuur uit:
Voorzitter/Secretaris

: Gertjan Kleinpaste

Penningmeester

: Frodo Dooijewaard

Algemeen bestuurslid : Vincent van der Velde
Bestuursvergaderingen
Vanaf de start van het nieuwe bestuur werd een strak tweewekelijks schema van
bestuursvergaderingen aangehouden. Vergaderingen vonden plaats via Mumble en waren
toegankelijk voor alle leden. In de notulen is telkens een besluitenlijst opgenomen. Hieronder de
besluitenlijst zoals bekend per 31-12-2019.
Besluiten
In de notulen van de bestuursvergaderingen worden besluiten genoteerd. Hieronder de lijst met
besluiten per 31-12-2019. Tenzij anders vermeld is bestuur unaniem akkoord.
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Besluitenlijst 2019
2019

Bestuur bezoekt zo veel mogelijk afdelingsvergaderingen en kroegmeets (uitvoer
ALLEN)

2019

In plaats van voorstellen van het hele nieuwe bestuur in Nieuwsbrief, zullen de
bestuursleden zichzelf voorstellen op hun eigen manier (uitvoer ALLEN)

2019

Bestuur levert leadlink Social Media (leadlink RK)

2019

Bestuur houdt terugkerende leden enquête (uitvoer RT/RK)

2019

Social Media (SM)werkgroep en Permanente Campagne (PC) werkgroep gaan
structureel overleggen (uitvoer RK/DD)

2019

Akkoord inzake afkoopsom €169,- aan ANP, met aantekening dat dan alle zaken
afgerond zijn (uitvoer RT)

2019

(SB, JD onthouden zich van stemmen) Brief naar leden waarvoor door andere leden
een royementsverzoek is ingediend. Daarop volgt communicatie van formele besluit
(uitvoer RK)

2019

Bestuur levert leadlink ICT (leadlink SB)

2019

Reguliere ALV akkoord, voorkeur november 2019 (uitvoer RT/RK)

2019

Beleidsplan opstellen 2020-2021 (uitvoer allen)

2019

SM en PC voeren structureel overleg (uitvoer DD/RK)

2019

Max €5,- per betalend lid wordt gereserveerd in de begroting van PPNL. Ieder
budgetverzoek van een afdeling wordt beoordeeld door Bestuur, en maximaal €5,per betalend lid die ingedeeld is bij de afdeling die verzoek indient, kan worden
toegekend.

2019

Concept statuten 2016 en amendement wordt gereviewed en evt. voorstellen voor
wijzigen worden opgesteld. Speciaal punt van aandacht is het vraagstuk rond
organen: Ledenraad, Raad van Toezicht, Fractie.

2019-9-23

(SB tegen, JD, RT, RK voor, DD niet aanwezig): Op termijn wordt aan web based
aanmeldingsformulier toegevoegd een optionele opgave van geboortedatum/jaar
door lid bij aanmelden met duidelijke vermelding dat het geen verplichting is.

2019-10-07

Unaniem besloten tot het open zetten van (2x) de vacature voor
vertrouwenspersoon

2019-11-18

Unaniem besloten om Henk v.d. Webshop te benaderen om in te zetten in
secretariaat.

2019-11-18

Bestuur neemt verantwoordelijkheid om Signal groep op te richten waar
woordvoerders elkaar ontmoeten.
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Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
Hieronder volgt een overzicht van ALVs en gevolgen voor de bestuurssamenstelling.

ALV 20-01-2019
Bij de ALV van 20 januari 2019 zijn de volgende Piraten voor een nieuw bestuur door de ALV gekozen
en op 24 januari door de Ledenraad benoemd. Het bestuur verdeelde de rollen intern als volgt:
Voorzitter

: Gertjan Kleinpaste

Vicevoorzitter

: Sjoerd de Boer

Penningmeester

: Ji Yong Dijkhuis (tevens en coördinator internationale betrekkingen)

Secretaris

: Leontien Werner-Wafelman

ALV 15-06-2019
Op 15 juni 2019 vond een spoed ALV plaats. Hierbij werden door de ALV van de 9 kandidaten 8
kandidaat bestuursleden gekozen, waarvan 5 bestuursleden door de Ledenraad werden benoemd.
Het nieuwe bestuur verdeelde de rollen intern als volgt:
Voorzitter

: Sjoerd de Boer

Vicevoorzitter

: David van Deijk

Secretaris

: René de Torbal

Vicesecretaris

: Renko Koppe

Penningmeester

: Ji Yong Dijkhuis

Er werd voor een secretariaat gekozen met praktisch gezien twee uitvoerenden, René en Renko.
Sjoerd fungeerde naast voorzitter van bestuursvergaderingen ook als woordvoerder namens het
bestuur.
Sjoerd en Ji Yong waren ook lid van het vorige landelijke bestuur, waarbij Ji Yong ook
penningmeester was. Ji Yong bleef coördinator internationale betrekkingen.

ALV 9-11-2019
Op 9 november vond er een ALV plaats in locatie “De Fietser” in Ede. De datum en locatie waren
geregeld door het Presidium (Edy Bouma en Sander van de Plas), en voorgezeten door Edy. Notulen
werden door René (secretaris) gemaakt.
ALV werd als altijd live gestreamd.
Kernpunt van de ALV was om bij elkaar te komen en gedachten te wisselen en om kandidaat leden te
kiezen voor Ledenraad en Presidium. Door gebrek aan kandidaten voor de Ledenraad werd alleen
een lid gekozen voor de Presidium functie ter vervanging van Sander die aangaf op termijn het
Presidium te willen verlaten.

Piratenpartij Nederland: Overzicht samenstelling organen
In 2019 bestonden de Presidium, Ledenraad, Bestuur, Beroepscommissie, Kascommissie uit de
volgende personen:
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Orgaan
Ledenraad
Maarten Lensink
Sjors Krebbeks
Anita van Wijk
Arnoud Siegers
Peter Braun
Wietze Brandsma
André Linnenbank
Matthijs Pontier
Astrid Abendroth
Robert de Groot
Danny Werner
Ruben de Groot
Bestuur
Gertjan Kleinpaste
Frodo Dooijewaard
Vincent van der
Velde
Leontien WernerWafelman
Sjoerd de Boer
Ji Yong Dijkhuis
Peter Roozemaal
David van Deijk
René de Torbal
Renko Koppe
Beroepscommissie
Jan Best
Peter Roozemaal
Bart Steenbergen
Kascommissie
Marcel Sondaar

Functie

Begindatum Einddatum
30-04-2017
30-04-2017
30-04-2017
09-07-2018
21-01-2018
21-01-2018
15-06-2019
15-06-2019
15-06-2019
15-06-2019
22-11-2020
22-11-2020

05-04-2019
01-06-2019
23-06-2019
06-07-2019
22-11-2023
16-06-2022
16-06-2022
16-06-2022
16-06-2022
16-06-2022
22-11-2023
22-11-2023

Voorzitter
07-02-2018
Penningmeester 07-02-2018
Algemeen
07-02-2018

03-04-2019
03-04-2019
24-01-2019

Secretaris

24-01-2019

03-04-2019

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Vicevoorzitter
Secretaris
Vicesecretaris

24-01-2019
24-01-2019
17-04-2019
08-07-2019
08-07-2019
08-07-2019

08-07-2019

09-12-2019
09-12-2019
09-12-2019

-

24-01-2019

-

Herbenoeming

24-01-2019

17-04-2019
08-07-2019

-

Herziening statuten
Het bestuur had zich tot taak gesteld om de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe versie
van de statuten en een huishoudelijk reglement (die in ALV van 28-02-2016 beiden door ALV werden
ingebracht en op ALV van 5-6-2016 aangenomen door ALV, maar sindsdien nog niet door de
Ledenraad geaccordeerd) in te voeren. Hiertoe werd o.a. in november 2019 een vergadering in
Eindhoven belegd met aanwezigheid van Bestuur vertegenwoordiging van de Ledenraad. Er werd
nog geen consensus bereikt in een te volgen proces.

Afdelingen
Afdelingen spelen een belangrijke rol in het verwezenlijken van onze doelen. Onenigheid over het
proces en inhoud van nieuwe statuten en door andere redenen opgelopen schade in vertrouwen van
sommige afdelingen in het landelijk bestuur stellen het bestuur voor een lastige opgave. Om doelen
te bereiken is eenheid en verbinding in de partij zeer belangrijk. Het bestuur heeft stappen gezet,
maar nog niet met voldoende resultaat, waardoor ook volgende besturen dit als prioriteit zullen
moeten zien.
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