
Algemene Ledenvergadering 
Piratenpartij Amsterdam

16 november 2014, 13.30 – 16.30

Moddermanzaal, Vrijzinning Centrum Vrijburg, Herman Gorterstraat 31



Programma:

1. Opening door de dagvoorzitter, vaststellen agenda.

2. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

2a. Behandeling motie 1.

2b. Stemming motie 1.

3. Statuten

3a. Behandeling (motie 2 over) statuten

3b. Stemming motie 2.

4. Jelle de Graaf  over zijn werk in de bestuurscommissie

Pauze

5. Verkiezing bestuur

5a. Vraaggesprek bestuurskandidaten.
– Max Oosterbeek, kandidaat voorzitter
– Jasper Dijkman, kandidaat secretaris
– Joris Schefold, kandidaat penningmeester
– Matthijs Pontier, kandidaat externe communicatiecoördinator 
– Leander van Splunter, kandidaat interne communicatiecoördinator

5b. Geheime stemming per bestuursfunctie.

5c. Bekendmaking afdelingsbestuur.

6. Andere moties

6a. Behandeling motie 3.

6b. Stemming motie 3.

6c. Behandeling motie 4.

6d. Stemming motie 4.

6e. Behandeling motie 5.

6f. Stemming motie 5.

7. Nieuws uit de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland

8. Afsluiting door dagvoorzitter Tjerk Feitsma



Motie: Zelfstandige vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Nummer motie: 1
Naam lid: Max Oosterbeek

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, bijeen op 16 november 2014:

overwegende dat,

– de afdeling om een eigen boekhouding te kunnen voeren, waarbij de bestuursleden behalve bij  
wanbestuur niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, de rechtsvorm vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid moet kennen,

– de afdeling om een eigen ledenadministratie te kunnen voeren, waardoor de landelijke secretaris 
niet geraadpleegd hoeft te worden bij elk contact met de leden, de rechtsvorm vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid moet kennen,

– de Piratenpartij nastreeft een decentraal georganiseerde partij te zijn, die afdelingen een hoge 
mate van autonomie geeft,

– het bestuur en de ledenraad van de Piratenpartij Nederland er reeds mee hebben ingestemd dat 
de Piratenpartij Amsterdam een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt, als 
pilotproject en voorbeeld voor andere afdelingen,

besluit

– het gekozen afdelingsbestuur van de Piratenpartij Amsterdam afspraken te laten maken met het 
bestuur van de Piratenpartij Nederland over de verhouding afdeling-landelijk,

– het gekozen afdelingsbestuur van de Piratenpartij Amsterdam de Piratenpartij Amsterdam door 
notariële akte te laten oprichten als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

– het gekozen afdelingsbestuur een half  jaar na oprichting van de PPA samen met het landelijk 
bestuur een evaluatie te laten uitvoeren van de oprichting van de vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid en eventueel de gemaakte afspraken met het landelijke bestuur daarop aan te 
passen en de leden hiervan op de hoogte te brengen

en gaat over tot de orde van de dag.

Max Oosterbeek



CONCEPTSTATUTEN 
PIRATENPARTIJ 

AMSTERDAM:



CONCEPTSTATUTEN PIRATENPARTIJ AMSTERDAM:

NAAM, DUUR EN ZETEL

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam Piratenpartij Amsterdam.
2. De naam kan worden verkort tot PPA.
3. Leden en organen van de afdeling hebben niet het recht onder of  met gebruikmaking van de 

naam van de vereniging een Nederlandse rechtspersoon op te richten, behoudens goedkeuring 
van het verenigingsbestuur.

4. De naam van de vereniging mag uitsluitend door of  namens de organen van de vereniging 
gebruikt worden.

Artikel 2.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

Artikel 3.
De vereniging is gevestigd te Amsterdam .

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 4.
De vereniging heeft ten doel:
1. De doelen uit The European Pirates' Warsaw Declaration na te streven door in de gemeente 

Amsterdam politiek te bedrijven in de ruimste zin van het woord.
2. Het verrichten van handelingen, die met het vorige lid in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 5.
De vereniging streeft dit doel na door alle geëigende en wettige middelen, waaronder in het bijzonder:

1. het ontwikkelen en verdiepen van de uitgangspunten van de vereniging en het vergroten van 
hun invloed op de gemeentelijke politiek;

2. het voeren van politieke actie;
3. het bevorderen van verkiezing van leden van de vereniging in de vertegenwoordigende 

lichamen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging 

Piratenpartij en woonachtig te Amsterdam.
2. Het afdelingsbestuur houdt een register bij waarin de namen van de leden en door het 

huishoudelijk reglement bepaalde gegevens zijn opgenomen.
3. Wanneer de vereniging Piratenpartij is opgeheven vervalt lid 1 van dit artikel.

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

– door opzegging van het lid;
– door overlijden van het lid;
– door fusie of  ontbinding van de rechtspersoon;
– door opzegging door de vereniging;
– door ontzetting.

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de 



vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, 
reglementen of  besluiten der vereniging handelt, of  de vereniging op onredelijke wijze  
benadeelt;

4. Ontzetting geschiedt bij zestig procent meerderheid van de Algemene Ledenvergadering. Het 
lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

5. Nadere regels betreffende beëindiging lidmaatschap zijn opgenomen in het huishoudelijk 
reglement.

Artikel 8.
1. De leden zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement.
2. Ieder lid is verplicht:

1. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van organen van de 
vereniging na te leven;
2. De belangen van de vereniging niet te schaden.
3. De vereniging niet op onredelijke wijze te benadelen.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Artikel 9.
1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste éénmaal per kalenderjaar bijeen geroepen op 

de in het huishoudelijk reglement aangegeven wijze.
3. Tot de taken van de Algemene Ledenvergadering behoren tenminste;

1. het vaststellen van de begroting;
2. het benoemen van de leden van het bestuur;
3. het vaststellen en wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

4. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels aangaande de taken en bijeenkomsten van en 
besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering.

BESTUUR

Artikel 10.
1. Het verenigingsbestuur (bestuur) kent tenminste een:

1. voorzitter;
2. secretaris;
3. penningmeester.

2. De functies uit lid 1 worden door verschillende personen uitgevoerd.
3. Leden van het bestuur kunnen zijn leden van de vereniging woonachtig te Amsterdam.
4. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen namens de vereniging.
5. Het bestuur doet aan de ALV een voorstel voor de jaarlijkse begroting van de inkomsten en 

uitgaven van de vereniging.
6. Benoeming van leden van het bestuur vindt plaats bij besluit van de ALV.
7. Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt bij:

– installatie van een opvolger;
– indien het lid voortijdig zijn of  haar ontslag aanbiedt;
– bij voortijdig ontslag door de ALV.

8. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de vereniging handelt volgens de grondbeginselen 
van de Piratenpartij Nederland.

9. Nadere regels omtrent samenstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden van het 
bestuur worden in het huishoudelijk reglement bepaald.



GELDMIDDELEN

Artikel 11.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

1. een door de Piratenpartij Nederland toegewezen afdelingsbudget;
2. contributies van de leden;
3. donaties;
4. schenkingen;
5. erfstellingen en legaten;
6. andere inkomsten.

2. Alle geldmiddelen komen in de kas van de vereniging
3. Het bestuur is, in hoofde de penningmeester, verantwoordelijk voor de boekhouding en de 

begroting van de vereniging.
4. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het 

huishoudelijk reglement.

Artikel 12.
1. Een donateur is een natuurlijke persoon of  rechtspersoon die door het bestuur als zodanig is 

toegelaten en die zich jegens de vereniging verplicht jaarlijks een vastgestelde minimumdonatie  
te betalen.

2. Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Het donateurschap kan te alle tijde door het partijbestuur of  door de donateur door schriftelijke  

opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging de donateur de jaarlijkse 
bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.

4. Nadere regels omtrent donateurschap worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13.
1. Een woordelijke weergave tot wijziging van de statuten dient tenminste dertig dagen voor het 

besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden op de in het huishoudelijk 
reglement bepaalde wijze, met inachtnemen van het bepaalde in artikel 42, lid 2 van het  
Burgerlijk Wetboek.

2. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen der leden op een ALV, waar tenminste éénvijfde deel der leden aanwezig is.

3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven op 
een termijn van ten minste veertien en ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst, 
waarbij met drie vierde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden 
besloten, waarbij tenminste ééntiende deel der leden aanwezig is. 

4. Indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde quorum niet behaald is, kan de 
besluitvorming tot wijziging worden genomen door het voltallige bestuur. Hierbij geldt dat het  
besluit tot wijziging unaniem moet zijn.

5. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14.
1. De statuten zijn aangevuld met een huishoudelijk reglement.
2. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient  

tenminste veertien dagen voor de besluitvorming ter kennis te worden gebracht aan de leden.
3. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeven een normale meerderheid der  

geldig uitgebrachte stemmen, waarbij een quorum geldt van tenminste ééntiende der leden 



ingeschreven in de ledenadministratie op de dag van bekendmaking van de wijzigingen.
4. Indien het vereiste quorum niet wordt behaald wordt een nieuwe stemming uitgeschreven op 

een termijn van ten minste veertien en ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst, 
waarbij met twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden 
besloten ongeacht het aantal dan aanwezigen. 

5. De wijziging treedt op na publicatie, of  anders veertien dagen na het genomen besluit.
6. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 

recht bevat, noch met de statuten.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15.
1. Voorstellen tot ontbinding worden behandeld op de wijze als in het artikel voor  

statutenwijziging is omschreven. Een dergelijk voorstel bevat een voorstel voor de bestemming 
van een eventueel batig saldo. De bestemming zal in overeenstemming moeten zijn met de 
doelstellingen van de partij.

SLOTBEPALING

Artikel 16.
1. Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de vereniging te 

beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.
2. De Nederlandse wet prevaleren de statuten, ook waar deze geen dwingend recht bevatten.
3. De statuten prevaleren het huishoudelijk reglement.
4. De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.



Motie: Statuten
Nummer motie: 2
Naam lid: Max Oosterbeek

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, bijeen op 16 november 2014:

overwegende dat,

– de conceptstatuten die zijn voorbereid door het tijdelijk afdelingsbestuur van de Piratenpartij  
Amsterdam en opengesteld voor feedback door leden de basis van de afdeling goed regelen 
maar de ruimte laten om de organisatiestructuur uit te werken in een huishoudelijk reglement,

– het mogelijk is dat een notaris om de statuten door notariële akte vast te leggen, zonder de geest 
van de statuten te veranderen, zaken anders wil formuleren,

besluit

– het gekozen afdelingsbestuur van de Piratenpartij Amsterdam met de conceptstatuten, zoals die 
vandaag hebben voorgelegen en zijn aangepast met amendementen, als basis voor statuten naar 
een notaris te sturen om de Piratenpartij Amsterdam als vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid op te richten

en gaat over tot de orde van de dag.

Max Oosterbeek



Kandidaatstelling Max Oosterbeek 

Beste Amsterdamse Piraten, 

Het afgelopen half  jaar heb ik samen met andere Piraten gewerkt aan het opzetten van de 
Amsterdamse afdeling van de Piratenpartij. Graag wil ik ook in de toekomst mij in de functie van 
voorzitter hiervoor blijven inzetten. De hoogste tijd dus om mijzelf  aan jullie voor te stellen. 
Ik studeer natuurkunde aan de UvA en woon samen met mijn vriendin in Amsterdam Oost. Als 
geboren en getogen Amsterdammer heb ik mij altijd sterk verbonden gevoeld met onze stad en volg al 
sinds jaren haar reilen en zeilen op de voet. 

Mijn eerste bestuurservaring heb ik opgedaan in Cultureel Vrijzinnig Centrum Vrijburg. Na jaren van 
de geboden vrijheid te hebben genoten in het jongerencentrum van Vrijburg voelde ik mij getrokken 
om verantwoordelijkheid te nemen door lid te worden van het Algemeen Bestuur als vertegenwoorder 
van het jongerencentrum om zo ook mijn steentje bij de dragen. In de twee jaar dat ik dit doe heb ik al  
veel geleerd over het bestuur van een organisatie en ook ervaring opgedaan in de sollicitatiecommissie 
voor een nieuwe predikant. 

Mijn actieve inzet voor de Piratenpartij begon aan het begin van het jaar met de campagne voor de be- 
stuurscommissie in Amsterdam West. Vanaf  het demografisch onderzoek aan het begin tot aan de 
analyse van de uitslag achteraf  heb ik met veel plezier samen met Jelle en de rest van het campagneteam 
door heel Amsterdam West geflyerd, debatten voorbereid en veel leuke en interessante ervaringen 
opgedaan. Na het onverwachte succes van onze campagne (wij hadden niet gedacht een zetel in West te 
halen zonder ook een zetel in de gemeenteraad te halen) was er de noodzaak om door te pakken. 
Sindsdien heb ik als voorzit- ter van het tijdelijk bestuur samen met andere Piraten uit de campagne 
gewerkt aan het opzetten van de Amsterdamse afdeling. 

Ondanks enige horten en stoten hebben we veel stappen in de goede richting gezet en ik ben er trots  
op dat een vast bestuur kan worden aangesteld. Ook zijn we de lessen die we hebben geleerd uit de 
gemeenteraadsverkiezingen al in de praktijk aan het brengen met de Provinciale Statenverkiezingen van 
Noord-Holland. Mede door het vroege Amsterdamse initiatief  is de kick-o voor de campagne al 
geweest en zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zelf  zit ik voor deze campagne in de  
selectiecommissie. 

Het werk is echter nog niet klaar. Voor ogen heb ik een sterke Amsterdamse afdeling, die met leuke 
acties mensen interesseert en tot nadenken zet, die met haar politici ervoor zorgt dat de idealen van de 
Piratenpartij worden verwezenlijkt in de Amsterdamse politiek en een afdeling waar ook Piraten van 
buiten Amsterdam trots op kunnen zijn. Voor ogen heb ik een afdeling waar leden hun idealen kunnen 
omzetten in politieke actie. Het bestuur moet de leden hierin faciliteren en uitdagen en daar waar nodig 
de helpende hand toebieden. Belangrijk is het dus om ervoor te zorgen dat de basisstructuur van de 
afdeling stevig staat. Dat vrijwilligers snel kunnen worden bereikt en berichten snel kunnen worden 
verspreid. Dat het contact met de rest van de partij goed wordt onderhouden en onze geldzaken altijd 
correct zijn geregeld. Voor mij als voorzitter is het zaak om binnen het bestuur te zorgen voor 
duidelijke afspraken en goede communicatie. Het afgelopen half  jaar heb ik altijd geprobeerd om het 
bestuur besluiten te laten nemen op basis van consensus in plaats van stemming, en hoop, als ik word 
gekozen, dit in de toekomst ook vaak te doen.

Voor ogen heb ik een sterke Amsterdamse afdeling, die onze idealen in de praktijk brengt. Die ervoor 
zorgt dat Amsterdammers weer inspraak kunnen krijgen in het beleid van hun buurt zodat toekomstige 
prestigepro jecten kunnen worden voorkomen. Die ervoor zorgt dat Amsterdammers niet meer overal 
met 
camera’s worden gevolgd of  zomaar gefouilleerd kunnen worden, maar in plaats daarvan van echte 
veiligheid kunnen genieten. Die ervoor zorgt dat Amsterdammers weten wat de dames en heren politici 
allemaal besluiten over hun stad. Zodat Amsterdam weer van Amsterdammers wordt en 



Amsterdammers weer van zichzelf  worden. 

Met vriendelijke groet, 

Max Oosterbeek



Kandidaatstelling Jasper Dijkman

Piraten!

Al enige tijd ben ik zijdelings betrokken bij en volg ik de Piratenpartij, een nieuwe partij, een  
belangrijke partij. In mijn visie is de Piratenpartij de enige partij in het Nederlandse landschap die de  
implicaties van de onthullingen van Edward Snowden ingezien heeft en die zich dientengevolge kritisch  
verhoudt tot de technologische samenleving. Langzaam is gebleken dat waar wij meenden te leven in 
een tijdperk van ongekende vrijheid, wij steeds meer leven in een Orwelliaanse nachtmerrie. 

Het had zo niet hoeven zijn, het hoeft niet zo te zijn. Het optimisme dat wij hadden over de 
mogelijkheden van deze technologie om wereldwijd een instrument van bevrijding en verbinding te  
zijn, het economische alternatief  dat de open source beweging impliceert, zijn beide idealen waarvoor  
het de moeite waard is voor te strijden. Echter, wie A zegt moet op een gegeven moment ook bereid 
zijn B te zeggen. Daarom kandideer ik mij voor het bestuur van de Piratenpartij Amsterdam.

Ik heb eerder in verschillende besturen gefunctioneerd en ben mij bewust van de verplichtingen 
en werkzaamheden die dat met zich meebrengt. Verder heb ik een vlotte pen, ben ik breed 
geïnteresseerd en geïnformeerd en beschik ik over voldoende vermogen om de hoofdzaken steeds 
scherp in de gaten te houden. Het secretariaat lijkt me om die redenen de ideale positie voor mij binnen 
het partijbestuur.

Tenslotte acht ik dat het belangrijk is dat de Piratenpartij een activistische partij blijft. De 
thema's van de partij zijn dermate belangrijk dat mensen bij voortduring met hun neus op de feiten 
gedrukt moeten worden.  Met bewondering heb ik daarnaar gekeken tijdens de 
gemeenteraadscampagne en daarna, en hopelijk kan ik daar in de toekomst zelf  ook een bijdrage aan 
leveren. 

Groet!

Jasper Dijkman



Kandidaatstelling Joris Schefold  

Beste Amsterdamse Piraten, 

Ik hoorde dat de piratenpartij opzoek is naar een penningmeester voor de afdeling Amsterdam. Deze 
functie is mij op het lijf  geschreven dus wil ik graag mijzelf  bij deze kandidaat stellen. 

Op het moment studeer ik natuur en sterrenkunde aan de UvA. Daarnaast ben ik werkcollege docent 
bij informatica en ben ik werkzaam bij “Lesmodule de energiecrisis” als docent. Ook ben ik 
medeoprichter van AMPA, een milieuplatform wat als doel heeft academici te informeren over het 
klimaatprobleem en hen te motiveren actie te ondernemen. Hiervan heb ik geleerd om duidelijk een 
verhaal over te brengen en op verschillende manieren problemen te benaderen. Hoewel ik geen formele  
opleiding in boekhouding heb gehad heb ik hier wel affiniteit mee en heb ik hierin ervaring opgedaan in  
mijn dagelijks leven. Zo heb ik een tijd op de beurs belegd en heb ik, voor “Wie Betaalt Wat” bestond,  
de boekhouding van mijn vriendengroep bijgehouden. Ten slotte heb ik ook professionele ervaring  
opgedaan bij Nutsservices. Hier heb ik op de facturatie afdeling gewerkt waarna ik, via een andere 
afdeling, een half  jaar als business analist heb gewerkt. 

Er is op dit moment totaal geen aandacht voor privacy in de politiek. Daarnaast is de overheid totaal 
incapabel wat (grote) ict projecten betreft. Hier moet verandering in komen! Daarom zet ik mij graag in 
voor de Piratenpartij om, beginnend in de hoofdstad, dit geluid te laten horen. Dit wil ik binnen de  
Piratenpartij Amsterdam doen door mijn ervaring te gebruiken om een complete en vooral ook 
doorzichtige financiële administratie te maken. 

Crowdfunding wil ik op projectbasis doen terwijl ik de algemene pot wil spekken door middel van 
giften van bedrijven en individuen. Hierbij wil ik extra aandacht besteden aan wat een instantie voor ons  
imago betekent. 

Graag overtuig ik jullie van mijn geschiktheid waarna ik hoop deze taak op me te kunnen nemen.

Met vriendelijke groeten, 

Joris Schefold



Kandidaatstelling Matthijs Pontier

Beste ALV van de Piratenpartij Amsterdam, 
 
Ik wil me bij deze graag solliciteren naar de bestuursfunctie van externe communicatie-coördinator.  
Door mijn ervaring met communicatie voor verschillende organisaties, denk ik dat ik geschikt ben voor 
deze functie. 
 
Ik heb me altijd erg voor privacy, digitale vrijheid en hervorming van het auteursrecht geinteresseerd. 
Toen ik me op Twitter actief  in de discussie over dit onderwerp mengde viel dat veel organisaties al 
snel op. In eerste instantie ben ik zo in 2010 bij Het Nieuwe Rijk terechtgekomen om daarvoor onder 
andere het Twitter account te gaan beheren. Daarnaast ben ik op deze manier in goed contact 
gekomen met organisaties als Privacy First en Bits of  Freedom. 
 
Ook bij de Privacybarometer vielen mijn activiteiten op Twitter op in 2011. Zij hebben me gevraagd 
een opiniestuk te schrijven. Met veel enthousiasme heb ik hierop het stuk “Met het schrappen van 
anti-privacy maatregelen valt miljarden te bezuinigen” geschreven. Dit smaakte naar meer en om deze 
reden ben ik diverse artikelen over dit onderwerp en mijn andere grote interesse, drugsbeleid, gaan 
schrijven. Ook dit is steeds meer gaan opvallen en ondertussen heb ik onder andere op de website 
van Trouw gepubliceerd. Verder heb ik het mijn artikelen als hoofdartikel van de opiniepagina’s in het 
NRC en diverse Brabantse kranten weten te publiceren. Een aantal van mijn artikelen zijn inmiddels 
ook gereblogd door de Piratenpartij. Ook voor mijn werk als wetenschapper wordt ik regelmatig 
geinterviewd of  schrijf  ik zelf  artikelen. Zo heeft onder andere een artikel op basis van een interview 
met mij over onze zorgrobots onder in de Spits gestaan, waarbij zelfs de voorpagina aan het artikel 
gewijd werd. 
 
Ondertussen begonnen mijn artikelen en activiteiten op de sociale media begonnen ook bij diverse 
andere media op te vallen. Om deze reden wordt ik met enige regelmaat gevraagd om als expert mijn 
mening te geven door regionale TV stations als AT5 en Omroep Brabant en radiozenders als FunX en 
Radio 5. Daarnaast ben ik als wetenschapper onder andere in de studio geweest bij Villa VPRO op 
Radio 1 en geinterviewd door Frits Spits op Radio 2. Hiernaast wordt ik regelmatig gevraagd om 
presentaties te geven over onderwerpen binnen mijn expertise. Verder spreek ik natuurlijk regelmatig 
in het openbaar, zowel in het Nederlands als het Engels, op conferenties en in collegezalen vanwege 
mijn werk als wetenschapper. Ook meng ik me actief  in de maatschappelijke discussie rond de 
ethische implicaties van de zorgrobots en eHealth toepassingen die ik ontwikkel. Verder stel ik de 
artikelen en broncode van toepassingen die ik schrijf  ook gratis online beschikbaar op mijn 
persoonlijke website. Dit mag misschien eigenlijk niet, maar ik vind dat de belastingbetaler daar recht 
op heeft. 
 
Toen ik zag dat Bits of  Freedom met hun Sessions een cursus ‘digitaal actievoeren’ aanboden was ik 
direct erg enthousiast. Na een succesvolle sollicitatie kreeg ik diverse cursussen aangeboden. De 
cursus ‘framing’ door Jan Kuitenbrouwer van de taalkliniek was bijzonder nuttig om meer te leren over 
het opzetten van een succesvolle communicatie-strategie en het gebruiken van ‘communicatie- 
foefjes’.   
 
Als gevolg van de cursus van Bits of  Freedom ben ik het project ‘Drugs in Debat’ gestart. Met dit 
project willen we ons mengen in het debat over drugsbeleid en recreatief  drugsgebruik. Onze positie 
valt het best samen te vatten met leuzen als ‘Baas in eigen brein’ en ‘Recht op roes’. Echter, om het 
publieke debat voor een breed publiek interessant te maken, benaderen we het onderwerp van 
verschillende kanten. Naast individuele vrijheid richten we ons daarom met name op gevolgen van 
drugsverboden voor criminaliteit, economische kosten en schade voor de volksgezondheid. Omdat 
een positieve boodschap beter opgepikt wordt, hebben we de insteek gekozen dat we, door drugs 
wettelijk te reguleren, de georganiseerde criminaliteit een grote slag toe kunnen brengen, miljarden in 



de economie kunnen pompen, de volksgezondheid kunnen verbeteren en mensenrechten kunnen 
herstellen. Met dit project hebben we onder andere een aantal debatten georganiseerd, media- 
aandacht gegenereerd, presentaties gegeven bij verschillende politieke partijen: de Piratenpartij, en 
het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Ook zijn we onder andere uitgenodigd om bij het 
stadsdeel ons project toe te lichten. Daarnaast hebben we met een stand op Cannabis Bevrijdingsdag 
gestaan en daar ook onze boodschap op het podium mogen verkondigen; een unieke ervaring. 
 
Dit project is bijzonder goed opgepikt door verschillende organisaties die zich bezig houden met het 
hervormen van drugsbeleid. Via dit project ben ik onder andere gevraagd om de facebook pagina te 
doen voor Stopdewietpas.nu en later door VOC Nederland. Daarnaast heb ik onder andere met VOC 
Nederland, de Stichting Legalize, de Stichting Drugsbeleid en het internationale Transnational Institute 
(TNI) overleg gevoerd over effectieve communicatie; ook om te zorgen dat de communicatie van de 
verschillende organisaties beter op elkaar aan zou sluiten. Ook doordat ik als wetenschapper altijd 
interdisciplinair gewerkt heb, ben ik een ervaren bruggenbouwer. 
 
Mijn politieke en bestuurlijke ervaring begint in 2002, wanneer ik in het bestuur van het 
Jongerencentrum Juggs@Vrijburg ga zitten. Binnen dit jongerencentrum kunnen jongeren een sleutel 
krijgen en worden daarmee zelf  verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de kelder. Het is zo nu en 
dan een interessante uitdaging om de mini-maatschappij die we hier gecreeerd hebben op een 
fatsoenlijke manier draaiend te houden. Hiernaast is het een belangrijk onderdeel van mijn taken om 
contact te onderhouden met het bestuur van het Vrijzinnig Centrum Vrijburg.  
 
In 2013 heb ik daarnaast ook meer serieuze politieke ervaring opgedaan door namens ProVU in de de 
Ondernemingsraad van de Vrije Universiteit te gaan zitten. Ik werd hiervoor gevraagd naar aanleiding 
van mijn activisme voor de Verontruste VU’ers. Met deze beweging verzetten wij ons tegen de 
‘universiteit als koekjesfabriek’ en vochten wij voor meer professionele vrijheid bij wetenschappers. In 
de commissie Communicatie heb ik een Twitter account opgezet, activiteiten op diverse sociale media 
ondernomen, en ben ik redacteur geweest van de OR-pagina in de universiteitskrant Ad Valvas.  
 
De meest relevante ervaring voor de functie als externe communicatie-coördinator heb ik waarschijnlijk  
opgedaan tijdens de succesvolle campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de 
Piratenpartij Amsterdam, en de landelijke Piratenpartij voor de Europese verkiezingen. Met beperkte 
middelen bereikten we veel media-aandacht, wat resulteerde in de eerste gekozen Piraat in 
Amsterdam West: Jelle de Graaf. Met slechts 182 extra stemmen hadden we ook een zetel gehad in 
de Gemeenteraad, en met slechts 245 extra stemmen ook in Amsterdam Zuid. Met de Europese 
campagne wisten we het percentage stemmen sinds de landelijke verkiezingen van 2012 te 
verdubbelen van 0,4% naar 0,8%; genoeg voor een (helaas virtuele) Tweede Kamerzetel. 
 
Ik hoop dat ik met de bovenstaande motivatie mijn enthousiasme heb kunnen weergeven om me in te 
zetten voor de speerpunten van de Piratenpartij. Ik zet graag de kennis, kunde en ervaring die ik met 
mijn activiteiten van de afgelopen jaren heb opgedaan in voor de Piratenpartij Amsterdam. 
Vanzelfsprekend licht ik deze motivatie graag toe op de ALV. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr. Matthijs Pontier 



Kandidaatstelling Leander van Splunter

L.S.,

Graag wil ik mij bij dezen kandidaat stellen voor de functie van interne communicatie-coordinator voor 
het bestuur van de Piratenpartij Amsterdam (PPA). Vanaf  juni 2014 heb ik mij binnen het tijdelijk  
bestuur van de PPA ingezet voor het opzetten van de Amsterdamse dependance. Hierdoor zijn we nu 
in een stadium dat we een Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen organiseren, een eigen 
vereniging kunnen oprichten en een eigen ledenadministratie kunnen opzetten. Het is een lange weg  
naar een goed functionerende afdeling in Amsterdam, maar het is zeker iets waarvoor ik mij wil 
inzetten. Ik hoop van harte dat er na deze ALV een bestuur komt dat de kwaliteiten bezit om dit 
mogelijk te maken.

Ervaring als bestuurslid heb ik opgedaan als penningmeester bij de Studievereniging voor Europese 
Studies (SES) aan de Universiteit van Amsterdam en bij de European Student Think Tank (EST). Graag 
krijg ik de kans met mijn daar opgedane kennis de Piratenpartij verder te ondersteunen en te 
ontwikkelen. 

Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd de ruimte hebben om daadwerkelijk activiteiten voor leden en  
geïnteresseerden te kunnen organiseren. Veel mensen zien de Piratenpartij onterecht als een one-issue 
partij; dat is jammer. Maar dat is niet alleen maar slecht. Internetvrijheid en digitale veiligheid zijn ofwel  
onderbelicht, ofwel iets voor grote bedrijven en hackers, terwijl het onderwerpen zijn die elk van ons  
aangaan. Als we dit aan een groter publiek duidelijk kunnen maken behalen we een grote overwinning.  
De Piratenpartij is een partij voor de toekomst, en het wordt tijd dat we de toekomst voor deze mooie 
partij veiligstellen. 

Leander



Motie: Halfjaarlijkse ALV
Nummer motie: 3
Naam lid: Jelle de Graaf

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, bijeen op 16 november 2014:

overwegende dat,

– de Piratenpartij een democratische partij is waar de leden op de eerste plaats komen en het 
bestuur slechts een faciliterende en organisatorische rol vervult,

– de leden om haar belangrijke rol te kunnen vervullen regelmatig bij elkaar moeten komen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een ALV, ook vóór dit in een huishoudelijk reglement is geregeld,

draagt het afdelingsbestuur op

– ten minste eens per halfjaar een ALV te organiseren

en gaat over tot de orde van de dag.

Jelle de Graaf



Motie: Openbaarheid bestuursbesluiten
Nummer motie: 4
Naam lid: Jelle de Graaf

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, bijeen op 16 november 2014:

overwegende dat,

– de Piratenpartij transparantie hoog in het vaandel heeft staan,
– de leden om het afdelingsbestuur goed te kunnen controleren inzage moet hebben in haar 

besluiten, ook vóór dit in een huishoudelijk reglement is geregeld

draagt het afdelingsbestuur op

– tot de Piratenpartij Amsterdam een huishoudelijk reglement heeft maandelijks een verslag van 
bestuursvergaderingen en alle bestuursbesluiten, die daarin en daarbuiten zijn genomen, op de 
website van de Piratenpartij Amsterdam te publiceren

en gaat over tot de orde van de dag.

Jelle de Graaf



Motie: Bestuurscontinuïteit
Nummer motie: 5
Naam lid: Max Oosterbeek

De Algemene Ledenvergadering van de Piratenpartij Amsterdam, bijeen op 16 november 2014:

overwegende dat,

– de continuïteit van de afdeling, ook vóór er een huishoudelijk reglement is opgesteld en 
aangenomen door de ALV, gewaarborgd dient te zien,

– een goed gevuld en gemotiveerd afdelingsbestuur hier een belangrijke rol in vervult

besluit

– het gekozen afdelingsbestuur de mogelijkheid te geven door unanieme stemming het 
afdelingsbestuur tijdelijk – tot uiterlijk de volgende ALV – aan te laten vullen tot maximaal acht 
leden

en gaat over tot de orde van de dag.

Max Oosterbeek


