
Notulen ALV Piratenpartij Amsterdam; 14 mei 2017; Vrijzinnig Centrum Vrijburg, Amsterdam 

Aanwezig: 15 leden, waarvan één met een machtiging -> 16 stemmen, 1 niet lid 

Notulen door Max Oosterbeek. ALV besluiten aangenomen door stemming staan dik gedrukt 

1. Opening door bestuursvoorzitter; 
- Matthieu opent de vergadering 

 
2. Verkiezing dagpresidium; 

- Gerco aangenomen als dagvoorzitter 
 

3. Vaststellen agenda;  
- motie burgerlijst wordt besproken tussen bespreking uitgangspunten en presentatie 

bestuurskandidaten 
- proces lijsttrekkersverkiezing wordt besproken tussen presentatie bestuurskandidaten en 

presentatie kiescommissiekandidaten 
- Bespreking codex na de pauze 

 
4. Bespreking uitgangspunten Piratenpartij Amsterdam; 

- Burgerrechten en privacy staan er niet specifiek in 
- Discussie over het expliciet noemen van vrouwenrechten 
- Discussie over laten staan klimaatverandering 
- Discussie over toevoegen bescherming statushouders en illegalen 
- Tekst wordt aangepast en na de pauze voorgelegd 

 
5. Motie burgerlijst 

- Jelle heeft introductie 
- Bestuursvoorzitter vraagt om mandaat voor het voeren van de gesprekken 
- Opdracht aan het bestuur wordt besproken 
- Principen van motie aangenomen 
- Precieze opdracht wordt bepaalt: 

- Volgende ALV update van de gesprekken 
- Bestuur roept als nodig een spoed ALV bijeen 
- De Piratenpartij identiteit blijft gewaarborgd 
- Uitgangspunten komen terug in burgerlijst 

- Motie aangenomen, het bestuur is verantwoordelijk voor de voortzetting van de gesprekken 
onder de voorwaarde van de bovengenoemde opdracht 
 

6. Presentatie van nieuwe bestuurskandidaten; 
- De kandidaten stellen zich voor en worden ondervraagd 
- Twee zittende bestuurders zijn kandidaat, Matthieu en Max 
- Een nieuwe kandidaat, Danny 

 
7. Lijsttrekkersverkiezingen: kiezen we voor de zomer alleen een lijsttrekker of de hele top van de 

lijst; 
- Mogelijke clash tussen proces lijsttrekkersverkiezing en de gesprekken aangaande de 

burgerlijst wordt besproken.  
- Besluit: proces wordt voortgezet, we volgen een twee-sporen plan 
- Besluit: er wordt in juni alleen een lijsttrekker gekozen 

 
8. Presentatie kandidaten voor de kiescommissie; 



- De twee kandidaten, Thomas en Lot, stellen zich voor 
 

9. Verkiezing kiescommissie en bestuursleden; 
 

10. Pauze 
 

 
11. Bekendmaking uitslag verkiezingen; 

- Alle bestuurskandidaten aangenomen 
- Matthieu: 15 voor, 1 blanco 
- Max: 15 voor, 1 blaco 
- Danny: 16 voor 

- Beide kiescommissiekandidaten aangenomen 
- Thomas: 13 voor, 1 tegen, 1 onthouding, 1 blaco 
- Lot: 16 voor 

 
12. Uitgangspunten inclusief aanpassingen aangenomen (zie bijlage) 

 
13. Bespreking campagne; 

- Campagneplan besproken en ongewijzigd aangenomen 
 

14. Bespreking codex Piratenpartij Amsterdam 
- Proces is nog niet klaar. Het bestuur pakt de procesbegeleiding voor verdere discussie op 

 
15. Rondvraag; 

- Elbert mist ethiek, moraal en competenties 
- Jelle wilt plan voor meer diversiteit 

 
16. Afsluiting. 

- Gerco sluit de vergadering 
 

Bijlage op volgende pagina: uitgangspunten Piratenpartij Amsterdam, met aanpassingen gemaakt op 

de ALV dik gedrukt weergegeven. 



Uitgangspunten van de PPA (definitieve versie 14 mei) 
  
Wij zijn de Amsterdamse Piraten. Autonome vrijdenkers- en doeners die geloven dat verandering van 
onderen komt. 
 
Aan de ene kant zien we een systeem in crisis. 
 
In de zorg is menselijke aandacht ondergeschikt aan een doorgeslagen marktdenken. We hebben 
steeds minder controle over onze data. Het onderwijs leidt ons niet op tot kritische mensen, maar 
heeft deelname aan de economie als hoogste doel. Die economie kent intussen een structurele 
werkloosheid. Mensen zonder baan moeten zich constant verantwoorden aan een wantrouwige 
overheid en leven in chronische onzekerheid. Er is een ongelijke machtsverdeling tussen vrouw en 
man. Het aanpakken van klimaatverandering blijft liggen door economisch kortetermijndenken en 
partijpolitieke belangen. 
 
Midden in de maatschappij zien we ondertussen talloze hoopvolle bewegingen. 
 
Door heel Europa komen mensen samen om de Europese gedachte van onderop vorm te geven, 
minderheden organiseren zich en komen op voor hun rechten, elke dag begint er wel een 
Amsterdammer een initiatief over duurzaamheid, cultuur of nieuwe vormen van economie. In het 
buitenland zijn er zelfs hele steden waar burgers de macht hebben teruggegrepen van nationale 
overheden. Mooie voorbeelden zijn de 'sanctuary cities' in de Verenigde Staten die weigeren mee te 
werken aan het deporteren van immigranten of de rebel cities in Zuid-Europa die weigeren de 
marktlogica centraal te stellen maar de burger en gemeenschap als basis van hun stadsinrichting 
nemen. 
 
Door hen geinspireerd gaan wij aan de slag in Amsterdam. We zetten ons in om de stad te kantelen 
van een centralistische en hierarchische top-down maatschappij naar een decentrale maatschappij 
met veel aandacht voor menselijkheid en lokale gemeenschappen. Een stad gebaseerd op 
vertrouwen en een actief stadsburgerschap: 
 

• We versterken en vernieuwen de democratie. In de deeldemocratie waar wij voor staan 
wordt macht niet bevochten maar gedeeld: Tussen Amsterdammers, hun 
volksvertegenwoordigers en bestuurders en tussen de stadsdelen en het stadhuis. Besluiten 
nemen we zo lokaal mogelijk en we geven Amsterdammers directe invloed op alle 
beslissingen die hen raken. 

 
• We beschermen de burgerrechten van  alle Amsterdammers. In deze tijd van verharding en 

polarisatie komen we op voor gelijkwaardigheid, pluriformiteit en zelfbeschikking, inclusief 
beschikking over je digitale zelf. Burgerechten bieden o.a. bescherming tegen de overheid en 
bedrijven. Ze zijn er voor iedereen, ongeacht je afkomst, geboorteplaats of verblijfsstatus, 
inkomen, geloof, gender of seksuele voorkeur. 

 
• We geven de ruimte aan commons. In commons organiseren en delen gemeenschappen zelf 

belangrijke zaken als zorg, kennis, cultuur, duurzame energie, woonruimte en voedsel. 
Commoners nemen mede-eigenaarschap  en verantwoordelijkheid voor elkaar. Niet 
wantrouwen en macht van de staat of de markt, maar vertrouwen in de kracht van mensen 
vormt de basis van de commonsbeweging. 

 


