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Vooraf: 
Voor de verkiezingscampagne tk2017 voor de Piratenpartij zijn Jonathan, Wiel en Rico op 6 

december jl. gevraagd als kwartiermakers voor de verkiezingscampagne [Wikipedia: iemand die 

belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider].  

Alle drie accepteerden de opdracht. Dit document is hun vierde en laatste rapportage. Er wordt 

verslag gedaan van de afronding in opdracht en overdracht aan de campagne aansturing vanaf 1/1. 

Voor de context verwijzen we naar de voorgaande rapportage(s) op  

https://wiki.piratenpartij.nl/tk2017 .  

Opdracht – aanvulling of wijziging 

Geen aanvullingen of wijzigingen 

Planning kwartiermakers 
De taak van de kwartiermakers eindigt op 31 december. Op 1 januari start de campagne aansturing 

die tot 15 maart de verdere campagne zal coördineren.  

Op te leveren (zie bijlage) door de kwartiermakers met streefdatum: 

 12 december – Campagnedoelen (bijlage1):  

o beschrijf waarom we doen wat we doen; 

o kies centrale slogan; 

 15 december – start verwerven gerichte funding (bijlage2); 

 22 december – indienen voorstel begroting (bijlage3); 

 24 december – indienen vacaturestelling campagneleiding (bijlage4); 

 28 december – schriftelijke bevestiging van alle kieslijst kandidaten en lijstduwers voor 

positie op de definitieve kieslijst (bijlage5); 

 30 december – afronden zelfsturende teams voor alle aspecten van de campagne (bijlage6); 

 31 december – eindrapportage kwartiermakers, overdracht aan opdrachtgever(bijlage7). 

Rapportage 
Viermaal, uiterlijk op deze momenten, wordt gerapporteerd aan opdrachtgever: 

12, 19, 26, 31 december 20.00 uur. 

Rapportage wordt met versturen aan opdrachtgever tevens opgeslagen op wiki waar de rest van het 

campagneteam en de leden er kennis van kunnen nemen: https://wiki.piratenpartij.nl/tk2017 

In de 2e 3e en 4e rapportage worden vooral de bijlagen bij dit verslag aangevuld. 

 

NB bij de vierde rapportage is ter overdracht aan opdrachtgever en Ledenraad ook de feedback van 

de kieslijst kandidaten toegevoegd. Hierin staat hun beschikbaarheid, expertise, inzetbaarheid en 

aanwezigheid op kandidatendagen. Feedback van Jan Maarten en Uzi is niet verkregen.  

 

RB 20161231:15.10  
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Bijlage1: Campagnedoelen 
opleverdatum: 10 december DONE 

geen wijzigingen 

Bijlage 2: Aantrekken funding 

opleverdatum: 24 december DONE  

geen wijzigingen 

Bijlage 3: voorstel begroting 

opleverdatum: 24 december DONE 

Update: begroting is door bestuur akkoord en aangenomen. 

Bijlage 4: voorstel vacaturestelling campagneleiding 

opleverdatum: 18 december DONE 

Update: bestuur heeft de vacature niet uitgeschreven maar geeft mondeling aan bij kwartiermakers 

verder te willen met deze campagne organisatie opzet. Bestuur is voornemens dit eerdaags te 

communiceren aan de leden. 

Bijlage 5: schriftelijke bevestiging van alle kieslijst kandidaten en 

lijstduwers voor positie op de definitieve kieslijst 

opleverdatum: 28 december 

Voorgang dd 31 december: We hebben geen reactie ontvangen van Rogier Huurman, Gijs 

Peskens, Jan Maarten Batstra, Erik van Luxzenburg, Oussama Uzziell (Uzi). Bij nabellen op 

30/12 kregen we van hun geen gehoor en geen reactie op signal berichten/voicemails. Deze 

status is overgedragen met alle feedback van andere kandidaten aan 

bestuur/ledenraad/lijsttrekker en beschikbaar voor de campagne coördinatie na 1/1. 

Dit aantal kandidaten gaat in ieder geval naar DE nieuwjaarsborrel in: 

- 12* - Groningen, 15 januari 

- 12* - Amsterdam, 22 januari 

- 14* - Delft, 28 januari 

De trossen gaan los; verkiezingscampagne TK2017 is aan vanaf 14 januari in Groningen. 

Bijlage 6: afronden zelfsturende teams voor alle aspecten van de 

campagne 
opleverdatum: 30 december 

Voorgang dd 31 december: 

De groepen die nodig zijn voor de campagne zijn benoemd en staan op 

https://wiki.piratenpartij.nl/tk2017 

Deze groepen zijn nog niet allemaal zover dat ze onderling eigen overleggen voeren en 

woordvoerders regelen voor de campagne overleggen op dinsdagavond. 
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Dit onderdeel is onderweg, maar nog niet opgeleverd. 

 

Bijlage 7: eindrapportage kwartiermakers, overdracht aan 

opdrachtgever 

opleverdatum: 31 december 

Voorgang dd 31 december: 

- Zowel Ancilla als Matthijs zijn tot 14 januari niet inplanbaar; 

- Jonathan en Rico geven aan tot 15 maart niet met dezelfde capaciteit aan de campagne 

aansturing te kunnen blijven werken zoals afgelopen weken; 

- Er is nog geen keuze door opdrachtgever gecommuniceerd/bepaald in campagne coördinatie 

vanaf 1/1; 

- Er zijn promotiefoto’s gemaakt van Ancilla, Matthijs en Rico. Er wordt door Lars aan een 

poster ontwerp gewerkt (op basis van ontwerpkeuze uit update 3 (zakelijk/ooglapje)). Deze 

moet op 5 januari als eerste digitaal worden aangeleverd; 

- Er wordt gewerkt aan aanschaf campagne bus, deze paars te verven en voorzien van partij 

logo. Heel misschien is ie af vóór het Groningen Ancilla weekeinde van 15 januari; 

- Er wordt gewerkt aan inrichting planning groep (Celia, Leo, Rico) en pers afdeling (Celia, 

Teun, Sjors, Jos, Matthijs, Ancilla) en internationaal (Elbert); 

- Er is zorg over de focus bij PP Amsterdam, deze zou meer op TK2017 gericht kunnen; 

- Het plan is de campagne tastbaar te maken vanaf 14 januari in Groningen met de bus, 

onthulling van de verkiezingsposters, promotieflyers en de kleding die Groningen aan het 

regelen is. 

Wat nog moet starten: 

o We missen gerichte focus vanuit senior marketing expertise in campagneteam; 

o terugbrengen van het verkiezingsprogramma tot bullet points voor flyers (jona); 

o herschrijven programma tot paar kantjes op basis van bulletpoints (rico); 

o vertalen van programma tbv laaggeletterden en blinden (daarna); 

o mediatraining door externe specialist, tbv kieslijstdag amsterdam 22/1 is een voornemen 

o Een ‘iedereen is piraat ooglapjes concept’ uit zomer 2016 ligt bij Lars, status is 

opgevraagd door Armon (videoteam), kan wellicht met de paarse ooglapjes die we nu 

hebben; 

o Op zoek naar team om (met Gijs en Elbert) de afdeling internationaal op de kaart te gaan 

zetten. Oa tbv EU pirates en coördinatie van hulp van buitenlandse Piraten; 

o Voorstel Dylan en Jos uitwerken voor 15 maart event in Den Haag met budgetvoorstel. 

Eerste voorwerk staat hier: https://pad.piratenpartij.nl/p/tk17-evenementen ; 

o Voorstel presidium uitwerken: wil je een ALV uitroepen op 26 maart tbv stemmingen op 

nieuw bestuur en terugkomdag verkiezingen; 

o Vanaf 15 maart zijn wij gekozen in de Tweede Kamer. Hiervoor moeten voorbereidende 

werkzaamheden worden gestart; 

o Statusupdate voorbereiding handtekeningen verzamelen is er nog niet. Wiel en HenkH 

gaan dit oppakken; 

o Stappenplan fractie vorming 15 maart gekozen, wetenschappelijk bureau, financiën etc. 

Zie voor de status van alle onderhande werkzaamheden en ingeplande activiteiten Trello: 

https://trello.com/b/xhMonDlg/ppnl-organisatie  
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