
Notulen ALV Piratenpartij Amsterdam 25 juni 2017 13:30 

Notulen door Gerco Niezing 

 

1 Opening  

bestuursvoorzitter Matthieu Benistant opent de vergadering en benoemt Gerco Niezing tot 

dagvoorzitter. 

Er zijn geen bezwaren tegen de wijzigingen van de agenda. 

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd. 

 

2 Verslag Kiescommissie  

Thomas de Groot leest namens de kiescommissie hun verslag voor en brengt advies uit aan de 

leden over de kandidaten voor het lijsttrekkerschap van de piratenpartij Amsterdam ten tijde van 

de aankomende gemeenteraadsverkiezing.   

Er zijn geen vragen. 

 

3 Verslag Bestuur  

Matthieu leest namens het bestuur een verslag voor over de afgelopen lijsttrekkerscampagne. 

Er zijn geen vragen. 

 

4 Uitleg stem- en telprocedure  

Gerco geeft uitleg over de procedure van de lijsttrekkersverkiezing. 

Frodo Dodewaard biedt zich als vrijwilliger aan om met bestuurslid Max Oosterbeek en Thomas 

de stemmen te verzamelen en te tellen. 

Er zijn geen vragen. 

 

5 Presentatie Kandidaten  



Na muntopgooi presenteren achtereenvolgens Jelle de Graaf en Matthijs Pontier zich als 

kandidaat lijsttrekker van de Piratenpartij Amsterdam. 

 

6 Stemming  

Stemgerechtigde leden, te weten leden van PPNL woonachtig te gemeente Amsterdam, krijgen 

de gelegenheid om een stembiljet in ontvangst te nemen, eventueel plus één extra biljet middels 

machtiging door een afwezige stemgerechtigde. 

Vervolgens opent de stemming, waarna de stemmen worden geteld. De formele vergadering 

hervat zich als de uitslag bekend is. 

 

7 Bekendmaking uitslag lijsttrekkersverkiezing  

Matthieu maakt de uitslag bekend. 

Jelle de Graaf: 18 voorstemmen 

Matthijs Pontier: 14 voorstemmen  

 

Jelle de Graaf wordt met een meerderheid van 4 stemmen verkozen tot lijsttrekker van de 

piratenpartij Amsterdam, waarna hij de ALV toespreekt. Hij vervolgt met een update op de 

samenwerking met verschillende burgerbewegingen, waardoor dit agendapunt komt te vervallen. 

Mochten hierover vragen leven, dan roept Jelle de leden op deze in informele sfeer te richten tot 

hem, Matthijs, Melissa Koutouzis, of een andere piraat die bij dit proces is betrokken. 

 

8 Sluiting  

Gerco bedankt de ALV en sluit de vergadering om 14:40 

 


