
Algemene ledenvergadering  Piratenpartij Amsterdam (PPA)    7-6-2015 

                                                                                                                  

De voorzitter, Max Oosterbeek, opent de vergadering. 

 

 1. Updates 

 

De statuten van de op te richten PPA liggen bij de notaris om getekend te worden door het bestuur. 

Enkele kleine wijzigingen worden doorgenomen. 

 

Een vrucht van onze electorale samenwerking met De Groenen is dat Matthijs Pontier als duo-

ingezetene van het waterschap zal optreden. 

 

Thomas de Groot is duo-bestuurscommissie in Amsterdam West geworden. Hij heeft zich op de 

ALV voorgesteld aan de leden en is enthousiast ontvangen. 

 

 2. Huishoudelijk reglement 

 

Er is een concept  voor een huishoudelijk reglement gemaakt. Dit wordt kritisch besproken door de 

leden, en wordt niet in stemming gebracht. De aanmerkingen zijn de volgende: 

 

 Ad 1.2. Moet worden: 'als de stemmen staken'. 

 

 Ad 3.1. Het is wenselijk dat de leden van de kiescommissie uitgesloten worden van  

  plaatsing op de kandidatenlijst.  Daarnaast is het de vraag of de leden van de  

  commissie benoemd moeten worden door het bestuur of door de ALV. 

 

 Ad 4. Digitale ALVs brengen zorgen met zich mee op het gebied van controleerbaarheid van 

  aanwezigheid en stemmen. Daar zal een technische oplossing voor gezocht moeten 

  worden. Is het niet beter om geen belangrijke stemmingen op deze manier te doen? 

 

 Ad 4.4. Machtigingen zouden (met PGP) ook digitaal moeten kunnen, alsmede schriftelijk 

  (ondertekend) op de dag zelf. Een maximum aantal machtigingen wordt ook  

  wenselijk geacht (het voorstel is maximaal twee machtigingen per persoon).   

 

 Ad 5.1. Men stelt de formulering “wordt benoemd door de ALV” voor. Aangezien conflicten 

  tussen het bestuur en de leden het meest voorkomen is het onverstandig het bestuur 

  het geschillencollege te laten aanvullen. 

 

  Hoeveel mensen nemen plaats in het geschillencollege? De consensus lijkt vijf,  

  waarvan drie telkens een voorliggend geschil behandelen. Leden van PPNL zouden 

  ook in het geschillencollege moeten kunnen plaatsnemen. 

 

  De vergadering spreekt de hoop uit dat zich het komende half jaar geen geschillen 

  voordoen die niet in der minne geschikt kunnen worden. 

 

 Ad 6.2. Er wordt geadviseerd om royementen de verantwoordelijkheid van het bestuur te 

  maken aangezien ALVs waar royementen ter sprake komen de neiging hebben lang 

  en emotioneel  te worden.  Een procedure zou kunnen zijn dat het bestuur een  

  verzoek tot royement doet, het geschillencollege hoor- en wederhoor (met pleitnota's) 

  toepast, en de ALV tenslotte het royement bekrachtigt. De mogelijkheid tot schorsing 

  wordt eveneens besproken, alsmede de mogelijkheid voor de leden om een royement 

  van zittende bestuurders aan te vragen. 



 

  Daarnaast is er kritiek op de rijkelijk vage formulering 'of de partij of afdeling op 

  onredelijke wijze benadeelt.' Wellicht zou het geschillencollege een richtlijn kunnen 

  opstellen. 

 

 Ad 7.  Dit artikel moet worden aangepast conform de bovenstaande noties. 

 

 Ad. 8. Dit artikel bestaat enkel voor noodgevallen. 

 

 3. Bestuur 
 

Er dreigt een tekort aan bestuurders, aangezien een persoon al is opgestapt, en twee anderen dat 

weldra zullen doen i.v.m. langdurig verblijf in het buitenland. De ALV geeft evenwel er de voorkeur 

aan om al in september weer bij elkaar te komen en nieuwe bestuurders te installeren i.p.v. een 

motie aan te nemen die het bestuur zichzelf laat aanvullen. 

 

Dit was het einde van de plenaire vergadering. Hierna vertelden Thomas de Groot en Matthijs 

Pontier over hun ervaringen als opstartend politicus.In het laatste deel van de ALV werd er in 

groepjes gepraat over meerdere onderwerpen. Hieronder wordt een algemene weergaven gegeven 

van de besproken onderwerpen. 

 

Ideologische plaatsbepaling: 

 

Wat is eigenlijk de kern van de piratenideologie? 

 

– Democratie verbeteren/vernieuwen. 

– Focussen op het individu. 

– Nauwlettend in de gaten houden van de technomaatschappij. 

– Jong 

– Klimaat 

– Privacy/technologie 

 

Verder heeft deze groep over een aantal losse inhoudelijke onderwerpen gesproken waar soms grote 

consensus en soms grote verdeeldheid was. 

 

Beeldvorming, beleid en communicatie: 

 

– Er is een hoop te doen. 

– Ideologisch, maar ook praktisch vanuit de fractie. 

– Er moet een goed PR team komen. 

– Hoe moet dat ingepast worden in de structuur van de PPA? 

– Netwerken en contacten leggen. 

– Ondersteunende rol. 

– Piratenwiel, Warsaw declaration. 

– Piratenfestival 

 

Problemen: 

– Te weinig vrijwilligers 

– Symbiose met landelijke website. 

 

 

 



Jongeren: 

 

– Er zijn al lesplannen over piratenthema's gemaakt. 

– Er wordt al enige tijd gepraat over de oprichting van de Jonge Piraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


