
Ledenraadsvergadering
Datum: 09-04-2020
Opening 20:00
Einde: 
Plaats: Mumble
Aanwezig: Andrel, Matthijs, Wietze, Astrid, Peter, Abram
Afwezig met bericht: 
Toehoorders: JiYong, Steven, Gripen, Danny, Leontien, Thijs

notulen vorige keer
https://pad.piratenpartij.nl/p/lrvergadering20200312

0) Vaststellen voorzitter en notulist
1) Mededelingen
2) Vaststellen agenda (vz)
3) Vaststellen notulen vorige keer (vz)
Vastgesteld
4) Programmacommissie 
Aanmeldingen
- matthijs (generalist)
- andrel (onderwijs/geneeskunde)
- edy wil wel eindredactie doen
- wietze (3. privacy, 1. vrije informatie, 2. economie)
- astrid (generalist, eindredactie)
- rene de torbal (juridisch)
- david van deijk (burgerrechten)
- steven (generalist, eindredactie)
- henkhenk (sekswerk)
- danny (economie en informatica)

Danny wordt toegevoegd als lid aan de prog commissie
Astrid maakt een signalgroep met de leden
leden prikken een datum
kiezen dan ook hun eigen voorzitter

5) Kiescommissie
- henkhenk - "bevestigd"
- astrid
- rene de torbal

Henk: Hoeveel zin heeft het om iemand op de lijst te kiezen als er geen back-upgroep is voor 
de lijsttrekkers
 Steven pleit voor het kiezen van de top vd lijst op één ALV, met extra aandacht voor de 
lijsttrekker (want die gaat de zetel innemen).
 >> tip voor de kiesco: vraag ook eens of mensen bereid zijn het eerste Kamerlid te 
ondersteunen als fractiemedewerker. ;)

Opdracht voor kiescommissie (opties)
1 - alleen lijsttrekker kiezen
2 - vaststellen van een team (top lijst of campagneteam?)
3 - kiezen lijsttrekker, en top 5-7 (swarmwise) van de kieslijst, waarin back-up(s)) met 



mogelijkheid tot uitbreiding (voorlopige lijst). (2 ALV's)
taak kiescommissie: zorgdragen dat kwalitatief goede mensen op de lijst komen die het 
piratengedachtegoed uitdragen; constructief en op samenwerken gericht

Voorstel Davidd:
    1. vacature opstellen voor lijsttrekker
    2. vacature opstellen voor lijstkandidaten
    3. een voorselectie maken van de kandidaten en die aan ledenraad voorleggen
    4. verkiezingen organiseren op ALV

Besluiten:   
De ledenraad stelt een voorlopige kiescommissie vast van drie personen (henkhenk, astrid en 
rene). De definitieve vaststelling volgt zodra er minimaal 5 leden gevonden zijn. Dan wordt 
ook de defnitieve taakstelling geformuleerd.

De ledenraad geeft aan de kiescommissie mee om uit te gaan van optie 3 hierboven (kiezen 
lijsttrekker en een groep die de top van de lijst gaat vormen), langs de lijnen van voorstel 
davidd

De ledenraad vraagt aan het bestuur om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een 
geldige online ALV 

6) ppnl & corona
Matthijs schrijft een bijdrage voor de discussie over de corona-apps.
Davidd is bezig met stukje over mediciijnen
Wietze over de economische implicaties

7) WVTTK
begroting volgende keer op de agenda

De KroegNiet's zijn een succes en het is gezellig en informatief https://meet.jit.si/
PPNL_KroegNiet
David past de nationale agenda aan

Graag notulen (in pdf) op wiki plaatsen: https://wiki.piratenpartij.nl/notulen

Henk: Kan de ledenraad aandringen op het aanleveren van digitale lessen, bv over over 
digiitale veiligheid.

Matthijs: er komt misschien een uitnodiging om deel te nemen aan een 'snuffelsessie' met 
leden van andere partijen die ook op een kieslijst kunnen komen om mogelijkheden tot 
samenwerking te onderzoeken.

 


