
 Notulen template: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergaderingtemplate

Vergadering ledenraad 2018-01-25; 20:30-21:30

Vorige vergadering: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20180118
Volgende vergadering/agenda: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20180201
Discussies/stemmingen op Loomio: https://www.loomio.org/g/0fy5zXq6/piratenpartij-
nederland-ledenraad
Besluitenlijst: https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad#besluitenlijst

Aanwezig LR: Maarten, Edwin, Robert, Jonathan, Rico, Anita, Sjors
Aanwezig anders: Frodo

Afwezig LR met kennisgeving: 
Afwezig LR zonder kennisgeving: Ewoud, Peter

https://wiki.piratenpartij.nl/orgaan:ledenraad

- Aanstellen voorzitter: Edwin
- Aanstellen notulist: Alex
- Aanstellen geluidsopname maker: 

Chatlog Mumble staat onderaan deze pad.
Audio staat hier: 

Agenda

Openstaande actiepunten:

Agendapunten:
    
    Budget Amsterdam en Utrecht

•     Email van Amsterdam binnen gekomen 
• begrotingsgat van €6000
• Verzoek om €3000

• Bestuur kan €2000 voor Amsterdam beschikbaar stellen (+ €2000 voor Utrecht)
• Groningen moet in november ook een budget krijgen van hetzelfde bedrag
• Lokale afdelingen worden voor een deel financieel ondersteund door de PPNL, echter 

dienen ze zelf ook voor eigen budget te zorgen.
• Lokale afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor opstellen van een budget en zich 

eraan te houden.
• Het bestuur heeft het recht om een factuur, ingediend door een lokale partij, te 

weigeren en de kosten zijn dan voor de indiener van de factuur.
Stemming:
    Voorstel ter stemming: 6000 euro vrijmaken voor lokale partijen. Dit bedrag wordt 
evenredig verdeeld tussen Amsterdam, Utrecht en Groningen ter behoeve van de campagne 
gemeenteraadsverkiezingen 2018  --> 
    Voorstel is aangenomen.
    



    Bestuursbenoeming (besloten)

• 3 bestuursleden (kern bestuur)
• kandidaten interviewen
• kandidaten met lidmaatschap van een andere partij moeten dispensatie 

aanvragen
• de LedenRaad komt donderdag 1 februari 20:30 bijeen om te stemmen

• Opdrachten
• voldoen aan de GDPR (AVG)

• kaders
• visie
•

politieke lijn
    

Lopende agendapunten:
Actiepuntenlijst: https://pad.piratenpartij.nl/p/ledenraad-activiteiten-taken

Behandelen agendapunten:

x. w.v.t.t.k.

Vraag van Maarten van de Pol: kan ik tijd steken in het uitbouwen van een cirkel voor het 
opzetten van een draaiboek voor de komende verkiezingen.

• De LR ziet hier wel wat in
• stel een plan voor aan de LR
• Maarten wacht het volgende overleg van de LR af

Ophef over het ondertekenen van het manifest van Comité 21 Maart

• Jelle had in de communicatie gesproken als lijsttrekker PPA, hij had verwacht dat de 
ondertekening als PPA zou worden gedaan.

• Jelle stelt voor om de huidige ondertekening te handhaven om niet meer aandacht 
erop te vestigen

• Maarten vd Pol gaat Jelle bellen om het te vragen de ondertekening toch aan te passen 
naar PPA

x. Sluiting van de vergadering
om ca. 23u

Overgebleven agendapunten vorige vergadering(en):

-

Relevante deel Mumble chatlog:[door eu-Robert]
[20:59:53] To Ledenraad: Voorstel ter stemming: 6000 euro vrijmaken voor lokale partijen. 
Dit bedrag wordt evenredig verdeeld tussen Amsterdam, Utrecht en Groningen ter behoeve 
van de campagne gemeenteraadsverkiezingen 2018
[21:07:01] (Channel) Maarten: +
[21:07:02] (Channel) Kukushka: +
[21:07:03] To Ledenraad: +
[21:07:03] (Channel) SjorsK: +



[21:07:05] (Channel) Jonathan: +
[21:07:12] (Channel) Rico: +

Notulen vorige vergaderingen (revisie opslaan na opstellen agenda volgende keer en link 
audio-opname toegevoegd)

• [overnemen van vorige pad]
•

•

•

•

•

•

•

•  
•

•  
•

•

• Van:Maarten van der Pol
• Verzonden: donderdag 25 januari 2018 20:54
• Aan: Jelle de Graaf; Matthieu
• CC: Frank; ToscaPeschier
• Onderwerp: RE: Manifest geen racisten in de raad
•

•

•  
•

• Hallo Jelle,
•

•  
•

• Zullen we even bellen? 
•

•  



•

• Groetjes Maarten
•

• 06-47320520
•

•  
•

• Van: Jelle de Graaf
• Verzonden: donderdag 25 januari 2018 14:46
• Aan: Maarten van derPol; Matthieu
• CC: Frank; Tosca Peschier
• Onderwerp: Re: Manifest geen racisten in de raad
•

•  
•

• Beste Maarten, Frank, werkgroep permanente campagne,
•

• Dankje voor de mail. 
•

• Ten eerste moet ik mijn excuses aanbieden voor de wijze waarop dit isgegaan. Toen ik 
mijn steun uitsprak deed ik dat als lijsttrekker van de PPA.Mijn emails worden 
standaard ondertekend met "Jelle de Graaf, LijsttrekkerPiratenpartij Amsterdam" en 
ik ging er (naar nu blijkt onterecht) vanuitdat dat dus ook onder het manifest zou 
komen te staan. Ik zal dit voortaanexpliciet benoemen bij soortgelijke gevallen, en 
heb dit ook doorgegeven aanonze campagneleider en bestuursvoorzitter.

•

• Ten tweede wil ik benadrukken dat het manifest niet oproept tot een verbodop 
verkiezingsdeelname van wie dan ook, maar een oproep is om je uit te sprekentegen 
racisme in de politiek. Ook is het geen manifest van RepubliekAllochtonie, maar 
hebben zij er (zoals meerdere media) over gepubliceerd.

•

• Dit in ogenschouw nemend wil ik jullie vragen of het oke is de ondertekeningzoals 
die er nu staat toch in stand te houden. Er is online helaas al een hoopophef over onze 
ondertekening ontstaan. Vanuit mijn ervaring als politicus achtik de kans groot dat dit 
nogmaals gebeurt als we nu een wijziging in deondertekening aanbrengen. Ook denk 
ik dat de schade helaas al geleden is. Doornu een wijziging door te voeren en te 
focussen op verschillen tussen delandelijke Piratenpartij en lokale afdelingen 
benadrukken we ook nog eens hetonderlinge verschil, juist nu we dat met het oog op 
de verkiezingen niet kunnengebruiken.

•

• Ik wacht jullie reactie af,



•

• Jelle
•

•  
•

• On 24/01/2018 23:35, Maartenvan der Pol wrote:
•

• Beste Matthieu en Jelle,
•

•  
•

• Vanavond is er in PCgesproken over de ondersteuning van het manifest van Comité 
21 Maart. Als wehet goed hebben begrepen heeft Jelle daar PPA voor aangemeld, en 
heeft hetComité daar Piraten Partij van gemaakt. 

•

•  
•

• Dit heeft voor een hooponline gekakel gezorgd (en een aantal 
lidmaatschapsopzeggingen). Voornamelijkmet als bezwaar dat het passief kiesrecht 
hierdoor aangevallen zou worden.(mijn samenvatting)

•

•  
•

• Zoals jullie op https://pad.piratenpartij.nl/p/pc2018-01-24 zien is de consensus dat we 
dit niet als landelijke partij willen ondersteunen,maar PPA wel steunen in hun recht 
hier een andere keus in te maken. Daarom aanjullie het verzoek contact op te nemen 
met de initiatiefnemers van het manifesten “Piraten Partij” aan te laten passen naar 
“Piratenpartij Amsterdam”. 

•

•  
•

• In de discussie in PC hebbenwe de focus gehouden op het proces, dat de meningen 
over het manifest uiteenlopen was snel duidelijk. Dit zijn denk ik bij uitstek dingen 
die goed zoudenzijn ter bespreking op een fysieke bijeenkomst waarbij mensen elkaar 
aankijkenin plaats van online alleen een stem horen. 

•

•  
•



• Willen jullie mij even voorde goede orde op de hoogte houden als jullie contact 
hebben opgenomen? Ofeventueel in CC zetten kan ook. Mochten jullie vragen hebben 
dan ben ikmorgenavond bereikbaar!

•

•  
•

• Vriendelijke groet,
•

•  
•

• Maarten
•

•  
•

• PS Ik zet Frank in cc, dieneemt tot aanstelling van een nieuwe lead link door bestuur 
tijdelijk hetvoorzitterschap waar.

•

•  
•

• -- 
• Jelle de Graaf
• Lijsttrekker Piratenpartij Amsterdam
• Fractievoorzitter bestuurscommissie Amsterdam West
• 0628562748
•

•  
•

•  


