
Ledenraadsvergadering 16 december 2019
Datum: 16-12-2019
Opening 20:00
Einde: 21:30
Plaats: Mumble
Aanwezig: Abram, Andrel, Astrid (vz), Matthijs, Wietze
Afwezig met bericht: Arnoud, Peter
Toehoorders: Sjoerd (NT), davidd

Relevante informatie
Notulen vorige vergaderingen: https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20191209

0) Vaststellen voorzitter en notulist
1) Mededelingen (vz)
2) Vaststellen agenda (vz)
3) Vaststellen notulen vorige keer (vz)
4) Begroting
5) Online discussie tool
6) Vacature Kiescommissie
7) Vacature Programmacommissie
8) nieuwjaarsborrel
9) Nieuwe partijen
10) Rondvraag
11) Nieuwe vergaderdatum

Ad 0) Astrid is voorzitter, Sjoerd notuleert.
Ad 1) Er zijn geen mededelingen
Ad 2) Punt 4, begroting wordt toegevoegd door Astrid. Ook wordt door Asrtrid toegevoegd, 
de vacature tbv kies en programma-commissie
Ad 3) David zijn naam komt voor bij de LR leden (is weggehaald). Verder geen opmerkingen
Ad 4) ... doorgeschoven (nog geen input gehad)
Ad 5) Matthijs stelde vorige keer YourPriorities voor. Is de vorige keer ook gebruikt in 
Amsterdam.  Er wordt door de LR leden gesproken over waar de YP mee te vullen. Er wordt 
besloten om YourPriorities te gebruiken.. https://www.yrpri.org. 
link van amsterdam Piratenpartij Amsterdam programma GR2018 https://yrpri.org/
community/705

YRPI PPNL => https://www.yrpri.org/community/1177

Matthijs en Davidd gaan samen het platform inrichten voor PPNL. 

Duidelijk moet worden dat YP slechts dient als een van de inputs voor de 
programmacommissie. Die maakt een selectie rekening houdend met de piratendoelen voor 
ogen (of oog en de ander met lapje)

Ad 6) Astrid vraagt hoeveel leden er in de commissies horen te zitten en of LR leden moet 
leveren als er te weinig animo is. 

=> Werkwijze kiescommissie 2016 => https://wiki.piratenpartij.nl/commissie:kies

Besloten wordt op de tekst nog ff ter review te laten en geen haastig spoed te doen. Vacature 



wordt iig geplaatst in de nieuwsbrief.

=== Tekst vacature kiescommissie  ====
Vacatures Kiescommissie Tweede Kamerverkiezing 2021

De Kiescommissie heeft de taak om een voorselectie te maken voor verkiesbare kandidaten 
op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De lijst wordt al dan niet gewijzigd 
vastgesteld door de ALV in 2020.
We nodigen iedereen die niet zelf verkiesbaar wil zijn uit alle leden uit om zich voor deze 
commissie beschikbaar te stellen. Je kan dan je beknopte CV + korte motivatie naar de 
Ledenraad sturen: ledenraad@piratenpartij.nl
Meer informatie over de kiescommissie is te vinden op de wiki.

==== einde tekst vacature kiescommissie ====

Ad 7)  Voorstel van Astrid en Andrel is om fysiek samen te komen om dit punt te kunnen 
uitwerken. Andrel stelt dat alle kandidaat-kieslijst-leden ook aangemoedigd moeten worden 
om zitting te nemen in de programmacommissie. Astrid stelt dat geintereseerde LR-leden ook 
zitting nemen in de programmacommissie. Het volledige programma wordt ter goedkeuring 
aan de ALV aangeboden.
Verspreiding vacatures in de Nieuwsbrief. Deadline Nieuwsbrief 27 dec a.s.

==== Tekst vacature programmacommissie ====

Vacatures programmacommissie Tweede Kamerverkiezing 2021

De programmacommissie heeft de taak om een verkiezingsprogramma te schrijven voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De basis van dit programma zijn onze eerdere 
verkiezingsprogramma’s en onze partijbeginselen zoals beschreven in de Uppsala verklaring 
en het Pirate manifesto. Deze worden verwerkt in een programma dat aansluit op de 
actualiteit.
We nodigen alle leden uit om bij te dragen aan dit programma. Daarvoor is op YourPriorities 
(ons online discussieplatform) een groep aangemaakt: TK-Programma. In deze groep kunnen 
ideeën uitgewerkt worden tot voorstellen voor het programma. Deze voorstellen kunnen als 
moties ingediend worden op de ALV van september 2020. Indien aangenomen door de leden 
van de Piratenpartij zal de programmacommissie het voorstel verwerken in het programma. 
Bestaande programmapunten uit de verkiezingsprogramma’s van 2012 en 2014 en 2017 
kunnen uiteraard ook ter discussie gesteld worden.
De programmacommissie heeft zich als doel gesteld om een conceptprogramma schrijven dat 
aan de leden wordt voorgelegd op de ALV in september 2020. Daarom heeft de commissie 
het mandaat om nieuwe standpunten te formuleren, al dan niet overgenomen uit lopende 
discussies op YourPriorities. Standpunten die nieuw zijn voor de Piratenpartij zullen duidelijk 
worden aangegeven zodat de leden daar uiteindelijk hun oordeel over kunnen vellen. 
Aanvullingen die op de ALV worden aangenomen zullen in het definitieve programma 
verwerkt worden.
Ieder lid van de programmacommissie zal veratwoordelijk zijn voor een dossier. Geef bij 
sollicitatie aan welk dossier je zou willen trekken.
Je kan dan je beknopte CV + korte motivatie naar de Ledenraad sturen: 
ledenraad@piratenpartij.nl

Meer informatie over de commissie is te vinden op de wiki.



==== einde tekst programmacommissie ====

Ad 8)  13 januari wordt de nieuwjaarsborrel van piraten amsterdam en landelijk

Ad 9) Bij samenwerking wordt vooral gezocht naar complementariteit.

Ad 11)
Volgende vergadering 20 jan 2020. Nog aanpassen op WIKI kalender: https://
pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20200120

 


