
Notulen ALV Piratenpartij Groningen 25 juni 2017 

Op de agenda waren de volgende punten. 

• Opening 

• Gast spreker 

• Uitleg stemprocedure 

• Pitch kandidaten & vragen 

• Stemmen voor nieuw bestuur 

• Bespreken ingekomen moties 

• Stemmen over moties 

• W.v.t.t.k. 

Daarnaast zijn de volgende agendapunten toegevoegd en behandeld tijdens de ALV zelf. 

• Locatie 

• Afdelingen 

• Communicatie 

• Vrijwilligers 

• Holarchie 

• Woordvoerder 

• Financiën 

• Fonds/ledenwerving 

• Campagne/gemeenteraad 

De volgende agendapunten waren toegevoegd en doorgeschoven naar de eerstvolgende open 

vergadering.  

• Thema/cursus avonden 

• Mediatraining 

• Fonds/ledenwerving 

• Analoge campagne 

 

  



 

 

Stemprocedure, pitch kandidaten & vragen.  

Kandidaat gesteld waren Jonathan van Dijken, Jean-Paul Lemain, en Alex Haan, tijdens deze ALV zijn alle 

drie unaniem aangenomen in bestuur plaats te nemen. Hierbij zijn tijdens het proces wel een aantal 

kanttekeningen geplaatst.  

- Op dit moment is er geen officiële duur van kandidaatstelling, vastgesteld is dat het 

wenselijk is dat het bestuur jaarlijks herkozen wordt, er bestaan hiervoor echter geen 

verplichtingen.  

- Binnen de Piratenpartij heerst een algemene wens dat het bestuur faciliterend optreedt. 

Doordat Piratenpartij Groningen kleinschalig is, is vastgesteld dat dit bestuur ook het 

mandaat heeft zelf beslissingen te nemen. Daarnaast blijft de drie piraten regel leidend.  

Locatie. 

Het is besloten dat het wenselijk is dat Piratenpartij Groningen een keer per maand samenkomt in een 

officiële capaciteit, los van de bestaande kroeg/open inloop meetings die ook blijven bestaan. Een 

voorkeur is uitgesproken om dit in het pand van Humanistisch verbond te laten plaatsnemen. Mocht dit 

niet lukken wordt gekeken naar een alternatief. Vanuit het Groninger bestuur zal een verzoek worden 

ingediend bij het landelijk bestuur om de kosten voor deze maandelijkse zaaltjes te dekken (a 50 euro 

per keer). 

Afdelingen. 

Binnen de landelijke partij wordt een lokale afdelingen cirkel (voorheen werkgroep) opgericht. 

Uitgesproken is dat het wenselijk is dat Groningen ook plaats neemt in deze cirkel. Bij de aanwezigen 

van de ALV was er geen persoon beschikbaar die hierin plaats wilt nemen. Hiervoor is besloten dat er 

een oproep geplaatst zal worden op groningen-intern of er een vrijwilliger is die zichzelf hiermee bezig 

wilt houden.  

Communicatie. 

Vastgesteld is dat de informatie op de website van Piratenpartij Groningen sterk verouderd is. Besloten 

is om het functioneel beheer van de website neer te leggen bij Jonathan, daarnaast zal er een mail 

worden gestuurd naar Groningen intern of er vrijwilligers zijn die zich eveneens met dit project willen 

bezighouden.  

Daarnaast zullen JP, Alex S. Jonathan en Sjors gezamenlijk zorgen voor meer berichten op Facebook en 

Twitter. Er wordt ook zorg gedragen dat alle kroegmeetings en open vergaderingen tijdig worden 

aangekondigd en er wordt gestuurd naar meer eigen content.  

Het Groninger bestuur heeft een volmacht gekregen om namens Piratenpartij Groningen content te 

creëren en te spreken en de voorzitter is eveneens woordvoerder totdat later anders wordt besloten.  



Ook is het van belang om regelmatig gemeenteraadsvergaderingen mee te luisteren of bij te wonen, om 

op de hoogte te blijven van lokale issues. Er is uitgesproken dat hier meerdere mensen op moeten 

zitten. Jonathan luistert al regelmatig mee, verder zijn er nog geen andere personen die dit doen.  

Vrijwilligers. 

Er zijn op dit moment weinig vrijwilligers, echter is het ook onduidelijk of er mensen behoefte hebben 

om vrijwilliger te worden. Er is geen duidelijke landingsplek waardoor vrijwilligers niet aanhaken, of zelfs 

wegblijven. Sjors heeft toegezegd om een draaiboek te maken waarin staat wat nodig is om de functie 

van vrijwilligers coördinatie goed op te kunnen pakken.  

Financiën. 

Op dit moment betaald Groningen alles uit vrijwillige bijdrages. Er is behoefte uitgesproken om lokale 

fondswerving op gang te zetten.  Vastgesteld is dat fondswerving een apart vak is, los van 

penningmeester, welk is door geagendeerd voor een eerstvolgende vergadering.  

Er is ook gesproken of er een eigen bankrekening nodig is voor Piratenpartij Groningen. Uitgesproken is 

dat dit wenselijk is als we via de website donaties willen implementeren voor Groningen. Dit kan 

eventueel erg duur worden als we bij een principiële bank zoals Triodos zouden bankieren, als 

alternatief is Bunq aangedragen.  

Daarnaast is een opdracht meegegeven aan het Groninger bestuur om een verzoek in te dienen bij 

landelijk voor een vergoeding voor de maandelijkse zaalhuur, het standje van de kei en bevrijdingsmarkt  

Ook moet er een begroting worden opgesteld in een begrotingsplan voor de 

gemeenteraadsverkiezingen, uitgesproken is dat dit door de dan op te stellen campagneleiding zal 

worden gedaan.  

Media/debat training. 

Het is wenselijk dat er ook media/debat trainingen komen, de wens is om dit vanuit de nog op te zetten 

campagne coördinatie in samenspraak met landelijk zal regelen om vanuit het landelijk bestuur in 

samenwerking met andere lokale partijen die meedoen aan de verkiezingen. Dit om kosten te drukken 

en inclusie te garanderen.  

Campagne/gemeenteraad. 

Vastgesteld is dat we als piratenpartij mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Het noodzakelijk om eerst een verkiezingsprogramma te schrijven en hierna via een kiescommissie een 

lijsttrekker en kieslijst en volgorde vast te stellen. Initieel zullen Alex S, Leo en Jonathan het 

verkiezingsprogramma op zich nemen, en Sjors de kiescommissie bemannen. Vanuit bestuur zal voor 

beiden een opdracht worden uitgeschreven. Hierna zal er een campagnecommissie worden opgericht.  

 

  



 

De op dit moment vastgestelde rollen zijn;  

• Functioneel beheer website – Jonathan 

• Coordinator vrijwilligers –  Sjors 

• Aanspreekpunt landelijk (lokale afdelingen cirkel) – nader overeen te komen 

• Social media – Alex S, Jean-Paul, Sjors en Jonathan 

• Woordvoerder – Voorzitter Groningen tot lijsttrekker gekozen is.  

• Ledenwerving – nader overeen te komen 

• Fondswerving – nader overeen te komen 

• Kiescommissie – Sjors 

• Programmacommissie – Alex S, Leo en Jonathan 

De op dit moment uitgezette acties zijn;  

• Het verzoek aan bestuur om te kijken naar termijnen en richtlijnen Piratenpartij Groningen 

(bestuur). 

• Het regelen van een vaste locatie waar Piratenpartij Groningen eenmaal per maand kan 

samenkomen voor een open vergadering/overleg (Jonathan). 

• Mailing Groningen-intern met verzoek tot inclusie project website (Jonathan). 

• Mailing Groningen-intern met oproep voor plaatsnemen lokale afdelingen cirkel landelijk 

(Jonathan). 

• Het invoeren van een social media beleid (Alex S, Jean-Paul, Sjors en Jonathan). 

• Het opzetten van een vrijwilligers draaiboek (Sjors). 

• Kijken naar de noodzaak/mogelijkheid tot een eigen bankrekening (bestuur). 

• Het aanvragen van een vergoeding bij landelijk bestuur voor maandelijkse zaalhuur (Alex H.). 

• Het aanvragen van een vergoeding bij landelijk bestuur voor standjes keiweek/Bevrijdingsdag 

(Alex H.). 

• Er wordt een opdracht uitgeschreven aan de nieuw te vormen programmacommissie van Alex S. 

Leo en Jonathan. (bestuur, daarna Alex S.). 

• Na het programma af is zal er een opdracht worden uitgeschreven voor een kieslijstcommissie 

(Bestuur, daarna Sjors).   


