Notulen ALV Piratenpartij Nederland
d.d. zondag 17 november 2013
Aanwezig:
Locatie:
Voorzitter:
Notulist:

48 leden, 1 gast
't Kruithuis, Delft
Robert Brink (Presidium)
Gerben Brands (Secretaris)

--1. Welkom
Raymond van der Vught (Biervat) heet iedereen welkom. Hij geeft een presentatie waarin "we doen het
samen" centraal staat.
2. Welkom II
Samir laat een film van Brigitta Jonsdotter (Piratenpartij IJsland) zien waarin zij de Piratenpartij Nederland
veel succes wenst met alle aciviteiten.
3. Welkom III
Robert Brink, dagvoorzitter, heet iedereen welkom en opent de vergadering.
4. Presentatie Bestuurder
Kees Hendrikse, vice-voorzitter, geeft een presentatie waarin:
• het bestuur wordt voorgesteld en de verschillende rollen worden toegelicht.
• bezigheden van het afgelopen jaar worden toegelicht.
Henk Heslinga, voorzitter, geeft een toelichting op de rechtszaak omtrent BREIN:
• De bodemprocedure dient op 14 maart 2014
• Het hoger beroep is aangehouden i.v.m. de rechtszaak tegen de ISP's.
Er worden vragen gesteld over de status van de begrotingen 2009-2014.
• De begroting 2013 ligt ter goedkeuring voor bij de KasCommissie, hierop moet één kleine wijziging
plaatsvinden, daarna krijgt de Ledenraad deze aangeboden ter goedkeuring. De concept begroting
hebben zij reeds ontvangen. De gegevens die dienen t.b.v. de ANBI-status zijn verzameld, wanneer
de begroting is geaccordeerd kan het geheel worden ingediend bij de belastingdienst.
• De begroting 2014 is in de maak. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt met een financieel controller
die ondersteuning gaat bieden.
• De begrotingen van voor 2013 vallen niet onder verantwoording van het huidige bestuur. De
kascommissie heeft een verslag gemaakt van haar bevindingen, er zijn geen bijzonderheden
verdachte gevonden.
5. Verslag KasCommissie
Het verslag is toegevoegd aan de vergaderstukken. Het verslag wordt AANGENOMEN. Verzoek ligt om alle
besturen vanaf de oprichting tot het huidige bestuur te déchargeren, hierover volgt een korte discussie.
Stemming: De ALV déchargeerd de besturen van oprichting tot bestuur 2011-2012.
Voor: 33
Tegen: 0
Onthouding: 12
AANGENOMEN
Stemming: De ALV déchargeerd het bestuur 2011-2012
Voor: 38
Tegen: 1
Onthouding: 6
6. Motie 2
Motie 2 is ingediend door Roland Louter en betreft de "herstructureren van de internationaal coördinator".
Samir geeft een pleidooi waarom de internationaal coördinator tot op heden altijd los heeft gestaan van het
bestuur, dit is vanwege de scheiding der machten. Er volgt een discussie betreffende het non-actief stellen
van Samir door het bestuur, waarop Samir ontslag heeft genomen als internationaal coördinator.

Gijs Peskens dient een amendement in:
ad 1a: Dat internationale coördinatoren worden benoemd (en ontslagen) door het bestuur, op voordracht
van de ALV.
ad 1b: Dat het bestuur op voordracht van de ledenraad interim coordinatoren kan ...
Er volgt een stemming op het voorstel met amendement.
Voor: 36
Tegen: 5
Onthouding: 7
AANGENOMEN
6. Presentatie kandidaten bestuur, ledenraad en commissies
De kandidaat-leden stellen zich voor. Thorwald Peeters is niet aanwezig en heeft geen presentatie.
Naast de leden die zich reeds beschikbaar hadden gesteld,
• stelt Khannea Suntza zich beschikbaar voor een functie in de Ledenraad en in de functie van
Internationaal coördinator.
• stelt Dylan Hallegraeff zich beschikbaar in de functie van Internationaal coördinator.
Tijdens de presentatie vraagt Henk Heslinga aan de aanwezigen wat zij van het bestuur verwachten voor
aankomend jaar. De reacties worden samengevat als minder intern gekibbel binnen de partij, betere
stroomlijning van communicatie en meer acties/activiteiten zoals het Piratenweekend.
Aansluitend de presentate van Samir voor de functie van Internationaal coördinator wordt gevraagd: "Ben je
bereid rapportages schriftelijk kenbaar te maken aan de partij en je positie in stellingnames vooraf kenbaar
te maken aan bestuur en ledenraad. Samir antwoord bevestigend.
7. Stemming bestuur, ledenraad en commissies
De stemming is schriftelijk. Zondagavond 17 november 2013 heeft het Presidium de uitslag bekend gemaakt
middels de website. De gepubliceerde uitslag is:
Bestuur (onder voorbehoud goedkeuring door de Ledenraad):
•
•
•
•
•

Harmke Lubbers: 33 voor, 8 onthouding, 12 tegen. Aangenomen
Bob Sikkema: 45 voor, 5 onthouding, 5 tegen. Aangenomen.
Henk Heslinga: 41 voor, 5 onthouding, 10 tegen. Aangenomen.
Steven Russchenberg: 48 voor, 6 onthouding, 4 tegen. Aangenomen
Gerben Brands: 48 voor, 4 onthouding, 5 tegen. Aangenomen.

Ledenraad:
•
•
•
•
•

Gijs Peskens: 46 voor, 5 onthouding, 4 tegen. Aangenomen.
Peter Braun: 24 voor, 23 onthouding, 9 tegen. Aangenomen.
Oscar Vermeulen: 40 voor, 10 onthouding, 6 tegen. Aangenomen.
Herma Ouwehand: 38 voor, 11 onthouding, 6 tegen. Aangenomen.
Khannea Suntzu: 24 voor, 8 onthouding, 18 tegen. Aangenomen (mits het lidmaatschap van
de SP wordt beëindigd)

Internationaal coördinator (onder voorbehoud goedkeuring door bestuur):
•
•
•

Samir Allioui: 23 voor, 10 onthouding, 23 tegen. Afgewezen.
Khannea Suntzu: 19 voor, 9 onthouding, 16 tegen. Aangenomen.
Dylan Hallegraeff: 41 voor, 5 onthouding, 4 tegen. Aangenomen.

Presidium:
•
•

Robert Brink: 52 voor, 4 onthouding, 0 tegen. Aangenomen.
Thorwald Peeters: 29 voor, 21 onthouding, 6 tegen. Aangenomen.

Kascommissie:
•
•

Robert Brink: 49 voor, 5 onthouding, 0 tegen. Aangenomen.
Thorwald Peeters: 28 voor, 22 onthouding, 5 tegen. Aangenomen.

8. Moties
Motie DavidD: Overzichtelijkheid.
• Betreft het aanpassen van het HR (wanneer deze beschikbaar is, of vooruitlopend daarop).
• Ad2: Als de ALV het bestuur niet corrigeerd binnen 2 jaar na het aannemen van de motie, dan

•
•
•
•

vervalt de motie. Er wordt nergens verboden om dezelfde motie opnieuw in te dienen.
Moties die niet direct onder dit reglement vallen kunnen middels de ledenraad ingediend worden.
Deze motie wordt niet met terugwerkende kracht ingediend.
Vraag: Kunnen alle verleden moties worden verzameld in één overzicht? > Dit kan wel, maar we
leggen liever de prioriteit bij de nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement.
Joeri stelt voor om alle verleden moties zoveel mogelijk te verwerken in de nieuwe statuten/HR, de
overige moties (onverwerkt) kunnen na invoering van nieuwe statuten/HR vervallen.

Er wordt gestemd over de motie met het voorstel van Joeri inbegrepen:
voor: 33
tegen: 11
onthouding: 8
AANGENOMEN
Motie Russchenburg: Ratficeren verdragen Parijs/Warschau
De onderdelen worden na een toelichting en discussie separaat gestemt.
1. Het verdrag van Parijs ratificeren
voor: 29
tegen: 1
onthouding: 5
2a: ingetrokken
2b met amendement: Wanneer er een ALV is voor 1 maart 2014 kan de ALV zelf stemmen, in besluit de
ledenraad.
voor: 33
tegen: 2
onthouding: 5
Motie Blauwbaard
onderdeel 1 vervalt vanwege de beperkende factor IRC.
onderdeel 2 + 3: met wijziging bestuursorganen wordt: bestuur en ledenraad.
voor: 10
tegen: 14
onthouding: 12
Motie Lucifer:
Het betreft geen motie, maar een serie vragen aan het bestuur. Gevraagd wordt of het bestuur deze vragen
voor 31 december 2013 kan beantwoorden aan Lucifer en tevens voor deze deadline publiceren op de
maillijst algemeen. Het bestuur stemt hiermee in.
Motie RolandL: Opschonen van de Ledenraad.
De motie wordt afgezwakt naar een motie van afkeuring richting Rudolf Maduro en Samir Allioui. Er wordt
schriftelijk gestemd. Het presidium heeft de uitslag zondagavond 17 november 2013 bekend gemaakt
middels de website. De gepubliceerde uitslag is:
Uitslag motie van afkeuring Lucifer:
Voor motie van afkeuring: 27
Onthouding: 11
Tegen motie van afkeuring: 7
De motie is aangenomen.
Uitslag motie van afkeuring Samir:
Voor motie van afkeuring: 29
Onthouding: 11
Tegen motie van afkeuring: 5
De motie is aangenomen.
Motie Roberto: stemmen per post
voor: 0
tegen: 16
onthouding: 16
AFGEWEZEN

9. Rondvraag
Dirk Poot is uitgenodigd om de lijst te staan van de lokale partij 'Hoevens Belang'. Hij vraagt de ALV of er
bezwaren zijn om hierop in te gaan. Algemene reactie is dat het goed is om meer politieke ervaring op te
doen. Zolang er geen lokale Piratenpartij in Hoeve is er geen bezwaar. Wellicht nog een leuke manier om
een zetel te verkrijgen voor de Piratenpartij (eerst zetel halen, dan de partij uitstappen).
De vergadering sluit om 17.25uur.

