Bestuursvergadering PPA met fractie en presidium: 6 juli 2017
Samenstelling: Matthieu Benistant (MB, Vz), Max Oosterbeek (MO), Danny Werner (DW,
verslag), Jelle de Graaf (JG)
Afwezig met bericht: Matthijs Pontier (MP), Thomas de Groot (TG), Gerco Niezing(GN)
Frequentie: om de vier weken, beginnend met do 7 juli bij MB thuis.
Verslag maken rouleert, vertegenwoordigers zijn daarvan vrijgesteld.
Volgende vergadering 9 Augustus
0. Dit is de eerste vergadering in een nieuwe cyclus. Geen verslag vorige bijeenkomst.
Er is een verzoek om contact vanuit organisaties in de Bijlmer ontvangen.
1. De lijsttrekkerscampagne, terugblik en hoe nu verder
Uitvoerig besproken. De kiescommissie zal verslag uitbrengen na overleg met de kandidaten.
2. Update burgerlijst
Op 10 juli is er een gezamenlijke bespreking. Kort daarna komen Menno, Melissa, Thomas en Jelle bij
elkaar om een standpunt te formuleren.
3. Naar na punt 11 verplaatst, zie daar.
4. Landelijk en andere afdelingen
•4.1. Update holarchie
Geen panacee, wel een cultuur- en taal- kapstok om de organisatie te structureren.
Ook Amsterdam heeft belangstelling, zoekt contact met Dmitri. (zie acties)
4.2. Bezoeken kroegmeets Groningen 21 juli, Delft
JG zoekt medepiraten om hem te vergezellen. Is op de hoogte van de webshoptour, geen
noemenswaardige overlap.
Doel: Vragen om feedback andere Piraten op onze koers. Omdat Amsterdam al keuzes maakt die de
andere afdelingen later maken, is het goed om daarover in goed contact te (komen en te) blijven
4.3. Communicatie en afdrachten afdelingen - zie acties
5. Voorstel Matthieu workshops
Om de zeg drie weken een workshop - Piratenformat nog te ontwerpen - met bekende en minder
bekende sprekers als workshop gastvrouw of -heer, toegang pakweg € 5.- met piratenonderwerpen,
bijvoorbeeld:
6. Voorstel Elbert tripje naar Hannover
Leuk! Misschien leuk om te verbreden in overleg met Elbert. Jelle en Matthieu kunnen niet.
7. Nieuwsbrief
Verzending: Nieuwe aanmeldingen zijn niet doorgekomen.
Vanuit de webshop komt de mededeling dat er vanuit het landelijk bestuur censuur is gepleegd. Zij
nemen daar zelf actie op.
Auteurschap: Deze keer heeft Jelle (die overigens niet wist dat er was ge-edit) de nieuwsbriefbijdrage
van Amsterdam helemaal gedaan, maar wil dit graag samen doen. Max pakt het op.

8. Social Media
We hebben een contentplan nodig.
Aandacht: NH heeft eigen website en FB pagina.
9. Presence: Stands
• 1. Entreeweken Universiteiten
• 2. Kwaku
10. Inloop thema's
Met de huidige inloop opkomst (laatste twee maanden 10+) kunnen we ook maatschappijlijke en
culturele activiteiten elders ontplooien. Jelle heeft daar ideeën over.
Dat er maandag iedere week vrije inloop voor belangstellenden is willen we echter graag zo houden;
één of twee piraten kunnen dat fort houden.
11. Introductiepakket
Inhoud op basis voorstel Jelle
Welkomstbrief
•Schatkaart Piratenpartij: (te ontwerpen)
•- Organogram en contactinformatie PPNL
•- Organogram en contactinformatie PPA
•Uitgangspunten Piratenpartij Amsterdam
•Flyers (te schrijven)
•– Algemeen
•– Democratie
•– Commons
•– Burgerrechten
•Reclamemateriaal (aanvullen door Leontien) voorlopig een rustig aan want lage voorraad.
•- 1 Button
•- 1 Grote ronde stickers
Zodra het drukwerk (in 300voud) klaar is ongeveer 50 pakketten samenstellen.
Niet meer, zodat het pakket zich aan veranderende omstandigheden en opvattingen aan kan passen.
Deze pakketten worden ontworpen voor nieuwe leden, maar zijn voor de huidige leden ook aardig.
Tegen de tijd dat ze er zijn hebben we het daar verder over.
3. Waar staan we nu en wat hebben we nodig
Uitvoerig besproken. Conclusies in actielijst en documenten JG verwerkt.
Rondvraag
JG: hoe staat het met de statutaire openbaarheid van de verslagen van de bestuursvergaderingen?
Jelle zet ze in PDF op de site
Acties
•0. JG 11 juli Positieve reactie op Bijlmerbrief
•1. MB + TG 13 juli (vertrouwelijke) Evaluatie lijsttrekkerscampagne aan fractie
•2 JG 13 juli Overzicht betrokken groepen burgerlijst naar bestuur
•2. allen ------ Voorbereiden ALV augustus
Deelname gezamenlijke burgerlijst
•3. MB 13 juli Plan voor uitvalsbasis, inclusief financiën

•3 allen ------ Voorbereiden ALV september:
Programmacommissie
Kiescommissie
•3 allen ------ Voorbereiden ALV oktober:
Kandidatenlijst (inleveren vóór 19 december)
•4.1 JG 13 juli Dmitri uitnodigen voor een presentatie over holarchie in Amsterdam
•4.2 JG ------ Kennismaak tour
•4.3 MB 18 juli Voorstel voor overleg met alle afdelingen vanuit landelijk bestuur
•5. MB + JG 18 juli Evenementenlijst, prioriteiten, workshoplist.
•6. DW 13 juli Contact met Elbert over eventuele verbreding genodigden Hannover.
•7. MO --- Vaker deadline reminders de deur uit voor nieuwsbrief.
•8. MP, MO: 13 juli Overdragen admin FB
•8. MO 20 juli Voorzet contentplan zomerperiode Amsterdam en NH: eigen Amsterdamse
Nieuwsbrief, Website en Social media
•9. MO 20 juli Contact met Universiteiten over entreeweken
•9. JG 11 juli Contact met bewegingen waarmee wij onszelf gezamenlijk gaan presenteren,
hopelijk al te beginnen op Kwaku?
•9. DW 11 juli Wat zijn de mogelijkheden op Kwaku ?
•10. JG 11 juli Regelt stembus
•11. DW11 juli Contact met webshop over introductiepakket nieuwe leden Amsterdam
•Rondvraag JG 13 juli Vastgestelde verslagen in pdf zetten.

