
Notulen kroegmeeting Piratenpartij Leiden 
 
Aanwezig: 10 piraten en 2 geïnteresseerden 
Gijs (ad hoc voorzitter), Steven (ad hoc notulist), Rudolf (lid ledenraad), Roland, Jean-Paul, Pjotr, 
Herma, Ilse, Michel, Hannah 
 
Agenda (ad hoc): 

- Welkom 
- Locatie 
- Wat willen wij gaan doen 
- Wie is wie 
- WVTTK 

 
Locatie is door de aanwezigen goedgekeurd. Als de Pelibar ook tevreden is geweest, zullen de 
volgende bijeenkomsten op dezelfde locatie gehouden worden. Indien de groep klein is dan is het 
verstandiger om de kleine zaal niet te huren. Deze kosten zijn namelijk €5, per uur of een 
gegarandeerde baromzet van €50,- Deze kroegmeeting is de baromzet deze bijeenkomst ruimschoots 
gehaald. 
 
De aanwezige leden hebben aangegeven dat zij een lokale afdeling ‘Leiden en omstreken’ willen 
oprichten. Deze afdeling zal zich richten op piraten uit de Leidse regio (bollenstreek, rijnstreek).  
 
Vervolgens rees de vraag, hoe deze afdeling georganiseerd moet worden en wat de activiteiten zullen 
zijn. Organisatievormen die ter tafel gekomen zijn: 
 Cellen die zich bezighouden met verschillende onderwerpen of taken.  
 Een informele vereniging met een gekozen bestuur 
Rudolf gaf aan dat de afdeling Leiden al is opgericht, doch niet middels kroegmeetings in de stad. 
Binnen de landelijke organisatie wordt ook nagedacht over lokale afdelingen. Het plan is nu om van 
deze afdelingen stichtingen te maken. Deze stichtingen moeten een driekoppig bestuur hebben.  
Het zou daarom praktisch zijn om daar nu al over na te denken. Voorlopig kan de afdeling als 
informele vereniging bestaan.  
 
Het werken met ‘cellen’ kan gecombineerd worden met een afdelingsbestuur. Cellen of werkgroepen 
kunnen zeer effectief zijn om zaken gedaan te krijgen. Deze cellen zouden ongeveer drie personen 
moeten bevatten om te voorkomen dat zaken ‘stroperig’ verlopen.  
 
Mogelijke activiteiten die vanuit de afdeling uitgevoerd kunnen worden: 

- De straat op. Campagnevoeren buiten de verkiezingen. GM en EP in 2014. 
- Aanwezig op internet: website, twitter, facebook met informatie over de lokale afdeling, 

commentaar op lokale gebeurtenissen, data kroegmeetings, notulen etc.  
Er is al een website voor de afdeling: http://leiden.piratenpartij.nl. Deze moet nog wel verder 
gevuld worden met content.  

- Interne communicatie via een mailinglist [Rudolf gaat dit organiseren]  
- Meedoen aan lokale verkiezingen 

 
Onderwerpen waarop we ons als lokale piraten kunnen richten: 

- Jeugdzorg/GGZ transitie (jongeren, privacy) 
- Gemeentebegroting (controleer de overheid) 
- Lokale regelgeving APV (informatievrijheid, privacy, democratie) 
- Rijn Gouwelijn 

 
Hoe komen we aan lokale onderwerpen? 

- Twitter 
- Lokale nieuwsbladen / websites 
- Bijwonen gemeenteraadsvergadering 

 
Het is misschien mogelijk om subsidie vanuit de EU te krijgen voor bepaalde activiteiten. Details 
hierover moeten nog uitgezocht worden. 
 
We kunnen contact leggen met (technische) organisaties om voor hen te lobbyen. 

http://leiden.piratenpartij.nl/


 
Aktielijst: 

Aktie Verantwoordelijke Datum 

Mailinglijst leiden regelen Rudolf z.s.m. 

Kroegmeeting november en december 
organiseren in de Pelibar 

Steven 2 november 
7 december 

Kroegmeetings aankondigen op 
piratenpartij.nl 

Steven 14 oktober 

Notulen + verslagje versturen naar algemene 
mailinglijst 

Steven 11 oktober 

 
Besluitenlijst: 

Besluit Stemming 

Er wordt een afdeling Leiden en omstreken opgericht met een gekozen 
bestuur 

10/0/0 

De kandidaatstelling voor dit bestuur zal plaatsvinden op de kroegbijeenkomst 
van 2 november 

10/0/0 

De verkiezingen voor het bestuur zullen plaatsvinden op 7 december 10/0/0 

Elke kroegmeeting zal met een agenda en notulen gehouden worden 10/0/0 

Kroegmeetings worden t/m december georganiseerd door Steven 10/0/0 

 
Service van de notulist: 
Agenda voor de volgende kroegmeetings is hier in te vullen: http://piratepad.ca/leiden-agenda 
 
 

http://piratepad.ca/leiden-agenda

