Datum: 03 November 2019
Locatie: Manifacto 13:20 -16:15
Aanwezigen:
Matthijs, Leontien, Sjoerd, Henk, Danny, Lot, André, Elbert en Justin
Agenda
1. Update uit het Waterschap
● Mathijs vertelt over afgelopen periode in Waterschap.
● De fractie heeft gevraagd om een onafhankelijke voorzitter van het Algemeen
bestuur..
● Lot is aanwezig geweest bij de Waterlelies
● Piraten zijn sterk tegen geborgde zetels.
● Vragen of opmerking over het waterschap zijn altijd welkom
● We willen gebruik gaan/blijven maken van Yourpriorities

1.5 Andere ideeën / Opmerkingen
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Er is een groep piraten landelijk naar Brussel geweest.
Volgend jaar PPEU in Nederland
Demonstratie Basisinkomen
SyRi proces
Sekswerkers protestactie tegen WRS
Sekswerkers protestactie tegen het misbruik van het beeld van Belle door het
Amsterdam Museum.
○ Vrijdag 11 uur vervolgactie bij het Amsterdam Museum NZ Voorburgwal
Er is een zeezeilreis gepland naar Noorwegen. Verdwenen van website. Herstel:
Sjoerd
Matthijs is naar Taiwan geweest voor een forum over modern direct democracy.
Er word aandacht gevraagd voor Tsjechië

2. Workshop budget vaststellen
Penningmeester meldt dat er voor afgelopen periode geen inkomsten en uitgaven zijn
geweest.
Start
5 april 2018: € 1.400.-,
3 November 2019: Reservering ALV huur € 140.- :
1 December 2019: Eind: € 1.260.-

Geld kostende activiteiten
Maximaal budget voor 257 leden = € 1285
● Lezingen cyclus ( +/- 1000 voor 4 lezingen - +/- 600 van landelijk = €400)
○ Dit budget is nog zonder een sponsering van landelijk
○ Alexander de Roo (Voorzitter Vereniging Basisinkomen
○ Melanie Rieback (Docent Post-growth entrepreneurship)
● Welkomstpakket voor nieuwe leden
○ Wellicht bij Checkpoint Charlie
○ Hoe loopt de geldstroom?
○ Wat zal hier inzitten wat specifiek Amsterdams is?
○ Invulling voor het waterschap
■ Waterschap zal in ieder geval worden opgenomen in de
Welkomsbrief van Amsterdam.
● Kroegmeet promotiemateriaal (vanuit Permanente Campagne)
● Entreeweken (vanuit Permanente Campagne)
● Amsterdamse flyers (+/- 45)
● ALV (+/- €150)
● Amsterdamse leden (+ €25)
● Onvoorzien (+/- €100)
● Speelse actie (+/- €100)
● Totaal = €820

3. Website Amsterdam
●
●
●
●
●
●
●
●

Er is behoefte aan een overzicht van alle ideeënplatforms (ook landelijk)
Leontien pakt samen met Matthijs contentbeheer op.
Danny maakt met goedvinden van het landelijk bestuur een OTRS box aan
voor de redactie.
Op de webiste vermelden:
Update waterschap
Wat hebben we verder gedaan
Update ALV
Oproep Sekswerkactie

4. Afscheid vertrekkende bestuursleden
● De vergadering dankt Justin voor de bewezen diensten

5. Verkiezing bestuur
● Nieuw bestuur:
● Danny Penningmeester
● Matthijs Voorzitter
● André
● Het bestuur heeft mandaat tot uitbreiding en moet minimaal op zoek naar een
secretaris.

6. Rondvraag
●
●
●
●

Gaat amsterdam inzetten op zetel in waterschap Hollands Noorderkwartie?
○ Wellicht in combinatie met met Alkmaar
Op tijd voorbereiden is cruciaal.
Wat gaan we doen aan de voorbereiding van de landelijke verkiezingen?
Er is een kascommissie nodig
○ Hier moeten minimaal 2 personen in zitten

Statuten:
https://amsterdam.piratenpartij.nl/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Statuten-PiratenpartijAmsterdam.pdf
Huishoudelijk:
https://amsterdam.piratenpartij.nl/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Huishoudelijk-Reglem
ent-Piratenpartij-Amsterdam.pdf

